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عملیات  ساله،  همه  روال  طبق  افغانستان  اسالمی  امارت 

که  اعالن کرد  »الفتح«  نام  را تحت  بهاری سالجاری خود 

قرار  ناپذیر  خستگی  مجاهدین  عموم  گسرتدۀ  استقبال  با 

گرفت و مجاهدین با روحیۀ عالی و مورال بسیار قوی که 

و  فتح  با  هـ ش(   ۱۳۹۸( امسال  بهار  نخست  روزهای  از 

داشتند  خود  با  مختلف  نقاط  در  ولسوالی  چندین  ترصف 

آغاز  با  و  بوده  مناسب  و  مبارک  نام  چنین  انتظار  در  گویا 

اندازی  راه  با  نخست،  روز  سه  در  مخصوصا  عملیات، 

صدها حمله خورد و کالن نظامی بر پیکر فرسودۀ دشمن 

اجیر چنان رضبات مهلک وارد کردند که حامیان خارجی 

رژیم را مثل همیشه شگفت زده کرده و آن ها را بار دگر در 

رساسیمگی، شکست و رسگردانی قرار دادند. 

عملیات »الفتح« از آنجا نسبت به سایرعملیات های گذشته 

امارت  مستقیم  مذاکرات  سایۀ  در  بار  این  که  دارد  تفاوت 

اسالمی با امریکایی ها، این عملیات آغاز شده و در خود 

داخلی  حامیان  و  خارجی  اشغالگران  به  را  واضح  پیغام 

اشغالگران،  نباید  هیچگاهی  اینکه  دهد  می  انعکاس  آنها 

کاهش  یا  جنگ  ختم  در  طورابزار  به  را  صلح  مذاکرات 

و  مکر  خالف  بر  بدانند  و  کنند  استفاده  مجاهدین  مبارزه 

دسیسه های مسبوق به سابقۀ دشمن خارجی، بزرگان امارت 

اسالمی هم خوب تجربه و معلومات دارند و هم جنگ و 

اسم  )به  گاهی  هیچ  و  توانند  می  کرده  تفکیک  را  مذاکره 

مذاکره و گفتگو( روزنۀ طمع بی جا برای زیاده خواهی های 

امریکا باز منی گذارند بلکه امارت اسالمی چون برخواسته 

و  اسالمی  موازین  چوکات  در  مقدس  مبارزۀ  یک  دِل  از 

اصول رشعی است همچنانکه در میدان جنگ شجاع، دلیر 

و نرتس به مصاف دشمن می رود در میدان مذاکره، گفتامن 

پاک،  رفتاری  و  نیز صادقانه عمل کرده  دیالوگ سیاسی  و 

شفاف  و کامال عاری از هرگونه فریب و نیرنگ را در پیش 

می گیرد. 

در واقع امارت اسالمی می خواهد این را )با صدای رسا( 

به دنیا بگوید که در حل معضلۀ افغانستان از هرگونه تالش 

امریکا کمک کند  اشغال و تجاوز  به ختم  و تصمیمی که 

فروگذار نیست؛ اما چون جنگ امریکا بر افغانستان و ملت 

امریکایی  طرف  با  پیکار  میدان  در  شده  تحمیل  آن  مظلوم 

جانانه و خستگی ناپذیر مبارزه می کند؛ و هر گاهی دشمن 

مذاکره و گفتگو را برای حل معضلۀ افغانستان بهانه می آورد 

امارت اسالمی در آن باب نیز فرزندان رشید و مورد اعتامد 

آرمان  و  استقالل  در مسیر عزت،  داده که  اجازه  را  خویش 

داشته  هم  مذاکره  و  گفتگو  درگیر  طرف  با  شهداء  مقدس 

زرخرید  های  رسانه  که  آنچه  مثل  شان  دشمنان  تا  باشند 

دشمن تبلیغ می کنند بهانه نیاورند که امارت اسالمی فقط 

برای  چیزی  سیاسی  میدان  در  و  است  بلد  را  جنگ  زبان 

گفنت ندارد بلکه به طرف مقابل و به دنیا ثابت کند که امارت 

راه  در  جانفشانی  و  مبارزه  شهامِت  که  هامنگونه  اسالمی 

و  مذاکره  هرن  عین حال  در  داند  می  را  آزادی کشور خود 

دیالوگ سیاسی را نیز خوب بلد است. 

اکرثیت  خواستۀ  قبول  جز  انتخاب  راه  هیچ  اکنون  امریکا 

قریب به اتفاق ملت افغانستان را ندارد چرا که با باز شدن 

رو  در  رو  افغانستان  ملت  و  دنیا  با  را  خود  مذاکره  درب 

کرده است که اگر واقعا به دنبال خامتۀ جنگ و حل بحران 

افغانستان است پس بهرت آنکه بیشرت بر بیرون رفت از مخمصۀ 

افغانستان مترکز کند نه آنکه هر روز بهانۀ نو برتاشد چرا که 

ملت عزیز افغانستان بیش از هر زمان دگر امروز به صداقت 

و خیرخواهی فرزندان رشید و استقالل طلب و مبارزان راه 

عزت و آزادی رسزمین خود باور و اعتامد پیدا کرده و امریکا 

هامنطور که به زور مبب و مبباران نتوانست عزم مجاهدین 

را بشکند و ملت را از آنها دور کند باید به یقین بداند که با 

گفتگوی غیرصادقانه و توأم با فریب و نیرنگ نیز منی تواند 

ملت را از مجاهدین یا مجاهدین را از ملت بگیرد پس بهرت 

چاره  شده،  که  هم  خود  نجات  برای  حداقل  امریکا  است 

جویی درست کرده و راه معقول را برگزیند.

****

رسمقاهل
سایۀ مذاکرات»الفتح« در  اهمیت عملیات 
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نظر  آن  در  که  دیدم  را  تلویزیون  برنامه  یک  قبل  روز  چند 

محمد مطمنئ یک کارشناس سیاسی مسائل افغانستان در 

برابر خربنگاران قرار گرفته و یک خربنگار از وی می پرسد 

می  نقش  جوانان  به  یعنی  هستند؟  جوانگرا  آیا  طالبان  که 

بر رس کار  اینکه طالبان چقدر جوان های شان  یا  و  دهند 

است؟

می  مثال  را  حنفی  عبدالسالم  محرتم  اول  صاحب  مطمنئ 

است  جوان  حنفی  مگر  پرسد  می  فوری  خربنگار  که  زد 

نیست  پیر هم  البته  و  نیست  به گامنش حنفی جوان  یعنی 

مثال  گوید  می  صاحب  مطمنئ  باز  و  است  متوسط  سن 

محرتم امیرخان متقی صاحب، خربنگار باز می پرسد متقی 

صاحب جوان است؟ مطمنئ می گوید بلی همسن و سال 

من است و خربنگار می پرسد که شام حالی چند سال عمر 

دارید که مطمنئ صاحب از معلومات شخصی طفره رفته و 

توضیحات بیشرت منی دهد و سپس عامر یارس را مثال می 

دهد و ...

از آن شب این موضوع در ذهنم چرخید که راستی آیا طالبان 

جوان گرایی دارند یا اصال جوان گرا هستند به جوانان میدان 

می دهند، در پست های مهم و حساس وظیفه می دهند و 

بعضی حرکت  مثل  یا  کند،  می  اعتامد  به جوانان خود  آیا 

ها و تنظیم ها فقط به اشخاص مسن و کهن سال و ریش 

توجه  هیچ  به جوانان  و  داده  را  های حساس  وظیفه  سفید 

منی کنند؟

اتفاقا  بلکه  بود  آسان  و  بسیار ساده  این سوال  مگر جواب 

از  یکی  بگوئیم  جرئت  با  بتوان  شاید  طالبان  حرکت 

این  تاریخچه  به  اگر  است،  گرایی  جوان  خصوصیاتش 

حرکت دیده شود در هامن آغار از امیراملومنین مال محمد 

امیراملومنین  تا رهرب بعدی شهید  الله،  عمر مجاهد رحمه 

منصور صاحب، شیخ امیراملومنین، وزرای کابینه حاکمیت 

وقت امارت اسالمی همه و همه اال ماشاء الله جوان بودند 

حتی بعضی ها به سن ۳۰ سال نرسیده که در مقام های بلند 

سیاسی  های  هيئت  شان،  سفرای  کردند،  می  اجرا  وظیفه 

و  بوده  جوان  همه  خارج  به  شان  رسمی  منایندگان  شان، 

گویا تشکیل طالبان یک تشکیل کامال جوانی و از جوانان 

بوده است.

و  طالبان  رسبازان  متام  شود  دیده  اگر  جدید  وضعیت  در 

متام مقامات مهم درجه متوسط آن مثل والی ها و غیره از 

جوانان است چون جنگ و مبارزه انرژی کافی می خواهد 

انرژی جوانی که بتواند خوب فکر بکند خوب مبارزه کند 

خوب عمل کند خوب تحرک داشته باشد وگرنه حرکتی که 

در جریان آن رسبازان جوان نباشد و اکرثا پیر بوده باشند آن 

مقاومت که جوانان می توانند نظر به رشایط سنی پیرمردان و 

ریش سفیدان منی توانند. 

لذا ایکاش رسانه ها با چشم بازتر حقایق را دیده و می دیدند 

و خود را به راه های دگر منی زدند که مثال طالبان جوان گرا 

نیستند بلکه بر واقعیت ها چشم گشوده و همین اکنون اگر 

خوب دقیق شوند می بینند که طالبان در سنگرها و در میدان 

سیاست همه شان جوانان است و در سنین ۳۰ الی چهل و 

پنجاه سال که اوج جوانی است قرار دارند، بر خالف رژیم 

رئيس جمهور  از  آن  اختیار  مردمان صاحب  اکرث  که  کابل 

نام نهادشان گرفته تا افرس درجه دار و جرنال های شان همه 

پیر و مسن اند که اهل تجزیه و تحلیل و کار نیستند، جز 

رسبازان حکومت که آنها هم بیشرت معتاد و مریض روحی 

و روانی هستند؛ بالعکس طالبان که خوشبختانه همه شان 

جوانان بوده و جوانان هستند. 

که  است  اساس  بی  و  پوچ  ها  تلویزیون  تبیلغات  این  پس 

کنند  تخریب  را  طالبان  ممکن  نحو  هر  به  دارند  کوشش 

که مثال چنانند و چنین حاالنکه طالبان خوشبختانه در هر 

می  تظاهر  دشمنان خود  های  گفته  بر عکس  کامال  میدان 

کنند یعنی چیزی که دشمنان خوش ندارند در طالبان دیده 

شود در طالبان هامن صفات نیکو خیلی خوب تر و زیبا و 

جالب تر دیده می شود. 

طالبان و جوان رگایی ... 
انجینر عثمان
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در ۱۸ اپریل سال جاری )۲۰۱۹( از طرف مرکز منازعات، 

و مطالعات برشی در کشور قطر در باره تعویق اجالس بین 

االفغانی خربی منترش گردید.

رئیس مرکز مذکور سلطان برکات در باره تعویق اجالس در 

یک اعالمیه چنین نوشت:

مرکز   طرف  از  که  االفغانی  بین  کنفرانس  فراوان  تأسف  »با 

اختالف و کمک های برشی قطر در ۲۰ و۲۱ اپریل برگذار 

میگردید به تعویق افتاد.« 

نامربده در تویت های خود گفت تعویق اجالس بین االفغانی 

آجندای وی نه بلکه بر رأس لیست اشرتاک کننده گان بود که 

باآلخره سبب تعویق اجالس شد.

بعد از این هم طالبان و هم حکومت کابل به نوبه خود خرب 

تعویق  مالمتی  اینها   کدام  هر  و  دادند،  را  اجالس  تعویق 

اجالس به جانب مقابل خود نسبت دادند.

یک  صلح  آوردن  برای  افغانها  مذکور  اجالس  تعویق  در 

ُفرصت دیگر را از دست دادند، که در حقیقت ضائعه بزرگ 

پنداشته می شود.

ضائعه ای بزرگ برای آنست که ما همه روزه خرب کشته شدن 

صدها افغان را می شنویم، و آن شانس که سبب از بین این بدبختی 

می شود آن هم با چنین بی پروایی از دست ما بیرون می شود.

اگر این ُفرصت ضائعه منی شد چه می شد؟

باید گفت قبل از اجالس دوحه در مسکو اجالس تفاهم  بین 

االفغانی نشست انجام شد که در آن به شمول طالبان تعداد کثیری 

از سیاسیون افغان، و چهره های مطرح کشور اشرتاک داشتند. 

به قول اشرتاک کننده گان جلسه، در چهار  این نشست که 

دهه گذشته در بین افغانها گفتگوهای رو در رو سبب امتیاز 

ویژه جلسه بود، به اشرتاک کننده گان جلسه و دیگر افغانها 

اُمید های زیادی را  ببار آورد، که به تعقیب  این اجالس جلسه 

های دیگر دوام یابد اُمید است که در برچیدن  دامنۀ جنگ از 

کشور  رول مؤثر داشته باشد. 

هامن بود که از سبب همین مؤثر بودن اش، اشرتاک کننده 

گان اجالس مسکو  با اتفاق در ماه اپریل در دوحه پایتخت 

قطر بر چنین اجالس تفاهم کردند.  

اجالس  همچنان  و  مسکو  نشست  باره  در  که  متأسفانه  اما 

دوحه نیت ارشفغنی با اصل آن خوب نبود.

در باره اجالس مسکو با آن مؤثریت و اهمیت اش گفت که 

این اجالس تنها مفاهمتی است نه تنفیذی و اجرایی .

و در باره اجالس دوحه گفت اگر این جلسه برگذار می شود بعد از 

لویه جرگه ای مشورتی که از سوی وی تنظیم می شود برگذار شود. 

اما وقتیکه امریکاییها بر  حکومت و همچنین فشار سیاسیون 

افغان بر حکومت غنی از این حرف گذشت بعدا چنان لیستی 

را تنظیم کرد که تشکیل ذاتی آن به این معٰنی بود که اجالس 

را سبوتاژ می کند.

با  آمریکایی،  مقامات  با  طالبان  رسمی  مذاکرات  کنار  در 

آنها )طالبان( اجالس های مفاهمتی، و تبادل نظر، سیاسیون 

افغان و جریان های سیاسی کشور در ختم جنگ و تحقق 

صلح زمینه سازی کرده می تواند.

چون از طریق چنین جلسات  در بین طرفین درگیر افغان به 

تفاهم و نزدیکی راه را هموار میکند.

 اداره ی کابل از این  می ترسد که چرا طالبان با اینها گفتگو 

منی کنند، همچنین نشست های غیر رسمی در بین طالبان 

و حکومت برای مذاکرات احتاملی  حیثیت وسیله ی مقدم 

و مؤثر را دارد، که باآلخره همه افغانها را بعد از ختم اشغال 

به  میز تفاهم بکشاند.

حاال که به نظر  تحلیل گران منصف کشور اجالس دوحه به 

واسطه کوشش های ارشف غنی سپوتاژ و یا به تعویق افتاد. 

در حقیقت با این کار در بین طالبان و حکومت آن احتامل 

ضعیف گفتگو، و مفاهمه که وجود داشت را از بین برد،  که 

این به هیچ صورت به نفع صلح نیست.

چون  هر کس که با هر نیرنگ دفع چنین اجالس مقدماتی 

دنبال فریب کاری  به  آن   برای سبوتاژ  یا هم  و  را می کند، 

است آنها در واقع کسانی اند که منی خواهد که افغانها بر 

میز تفاهم یک جا نشسته، و راز دل را به یکدیگر شان گویند.

کوشش این نوع اعامل ضد صلح در حقیقت کوششی است 

برای به درازا کشانیدن جنگ،  که برای بدبختی تباهی و کشته 

شدن  مردم  افغانستان  دیگر هیچ سودی در پی ندارد.

اگر اجالس بین االفغانی دوحه به تاخیر نمی افتاد؟

نویسنده: عبدالرحیم ثاقب 
ترجمه: حبیب اهلل حیدری
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ماه رمضان ؛ ماه نزول قرآن، ماه برکات و تجلیات و فصل 

زیادی  احادیث  و  قرآنی  متعدد  آیات  است.  مؤمنان  بهار 

نبوی بیانگر فضیلت و عظمت این ماه رحمت، مغفرت و 

نجات است. پیامرب اسالم – صلی الله علیه و سلم – فرموده 

است که اگر امت من اهمیت رمضان را بداند، آرزو می کند 

که متام سال رمضان باشد. از همینست که بعضی بزرگان با 

دیدن ماهتاب عید، برای رمضان بعدی انتظار می کشیدند. 

رمضان شبی را به نام »لیلة القدر« با خود دارد که پروردگار 

جهانیان از هزار ماه بهرت خوانده است. مدحت رمضان را 

هرگز منی توان به این چند جمله مخترص منود. شاعری چه 

زیبا گفته است :  

هذا الذی کانت االیام تنتظر - فلیوف لله اقوام مبا نذروا

ماه  واقعات  و  اهمیت، حیثیت  ذیل می کوشیم  در سطور 

مقاله  تنگ  دامان  بکنیم.  مشاهده  تاریخ  نگاه  از  را  رمضان 

ظرفیت این را ندارد که متام ماجراهای تاریخی ماه رمضان را 

حتی به گونه اجاملی در خود جا دهد، بناًء مطالب محدود 

و مخترصی را تحت چند عناوین ویژه گردهم آورده ایم.  

رمضان ماه نزول قرآن و کتب ساموی  :

ماه رمضان تنها ماه نزول قرآن نیست، بلکه در مسند احمد 

به روایت واثله بن االسقع – رضی الله عنه - آمده است که 

صحایف ابراهیم – علیه الصلوة و السالم – به تاریخ اول ماه 

رمضان، تورات به تاریخ ششم ماه رمضان، زبور به تاریخ 

دوازدهم و انجیل به تاریخ سیزدهم رمضان نازل شده است. 

حرضت جربئیل - علیه السالم – به تاریخ ۲۱ رمضان سال 

علیه  الله  صلی   – کائنات  رسور  نزد  وحی  اولین  با  بعثت 

وسلم – در غار حرا ترشیف آورد. اولین وحی که بر پیامرب 

روایات  بر  بنا  نازل شد،   – و سلم  علیه  الله  – صلی  اکرم 

روایات  بعضی  بر  بنا  و  العلق«  ابتدایی »سوره  آیات  معترب 

دیگر »سوره فاتحه« بود.

علیه   – جربئیل  که  است  آمده  رشیف  بخاری  روایت  در 

السالم – در دو رمضان اخیر زندگی پیامرب اسالم – صلی الله 

با ترتیب جدید از آنحرضت -   علیه وسلم – قرآن مجید را 

صلی الله علیه وسلم – شنید. آن ترتیب را »ترتیب توقیفی« 

گفته می شود و ما قرآن را به هامن ترتیب می خوانیم.

واقعات تاریخی :

روزه، رکن سوم اسالم است. روزه در ماه شعبان سال دوم 

هجری بر مسلامن ها فرض شد و مسلامن ها به تاریخ اول 

رمضان آن سال روزه گرفتند. 

به تاریخ ۱۲ رمضان سال اول هجری، رسول الله – صلی 

و  مهاجر   ۴۵ مدینه،  هجرت  از  پس   – سلم  و  علیه  الله 

ها  آن  درمیان  و  برادر ساخته  یکدیگر  برای  را  انصاری   ۴۵

ماه رمضان از نگاه تاریخ اسالم
ابو زبیر حبیب زاده
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رشته مواخات یعنی برادری قائم منود. بعضی مؤرخان می 

نویسند که این واقعه پنج ماه بعد از هجرت در جریان تعمیر 

مسجد نبوی و بعضی ها می گویند که بعد از تعمیر مسجد 

نبوی صورت گرفت. مؤرخان در مجموع نام های یکصد 

بود  گرفته  صورت  مواخات  شان  درمیان  که  را  نفر  سی  و 

محفوظ کرده اند. به این اساس، مواخات درمیان ۶۵ مهاجر 

و ۶۵ انصاری صورت گرفته است.

به تاریخ ۱۷ رمضان سال ۲ هجری، غزوه بدر درمیان لشکر 

اسالم – صلی  پیامرب  به رسکردگی  ها  نفری مسلامن   ۳۱۳

به  قریش  نفری مرشکان  هزار  لشکر  و    - و سلم  علیه  الله 

رسکردگی ابوجهل در میدان بدر )در هشتاد کیلومرتی مدینه 

منوره( رخ داد و مسلامن ها درین جنگ پیروز شدند. ۷۰ 

نفر   ۷۰ و  کشته  ابوجهل  شمول  به  قریش  مرشکان  از  نفر 

دیگر شان اسیر شدند و تنها ۱۴ تن اصحاب کرام – رضی 

الله عنهم اجمعین – به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۲۰ رمضان سال ۸ هجری، مکه مکرمه فتح شد.

به تاریخ ۲۵ رمضان ۸ هجری، رسول الله – صلی  الله علیه 

به رسکردگی خالد  را  ای  فتح مکه، رسیه  از  – پس  وسلم 

بن ولید – رضی الله عنه – برای شکسنت مجسمه عزی به 

طائف فرستاد. رسیه دسته از لشکر و نیز جنگی را گفته می 

شود که رسول الله – صلی الله علیه و سلم – دران به نفس 

رسکردگی  به  را  لشکری  بلکه  باشد،  نکرده  رشکت  نفیس 

کسی دیگری فرستاده باشد.

به  ها  مسلامن  هجری،   ۱۳ سال  رمضان   ۲۹ تاریخ  به 

بویب  منطقه  در   – الله  – رحمه  بن حارثه  مثنی  رسکردگی 

)عراق( لشکر ساسانی های فارس را شکست دادند.

به تاریخ ۱۳ رمضان سال ۱۵ هجری، عمر فاروق – رضی 

به  ها،  مسلامن  سوی  از  فلسطین  فتح  از  بعد   – عنه  الله 

فلسطین رسید و کلید شهر قدس را در ترصف خود درآورد. 

به تاریخ ۲۳ رمضان سال ۳۱ هجری، یزدگرِد سوم، سی و 

چهارمین و آخرین بادشاه ساسانی ها کشته شد و سلطنت 

سلطنت  رفت.  بین  از  ایران  در  ها  ساسانی  سالهء   ۴۲۶

ساسانی ها به امپراتوری فارس نیز یاد می شود.

تحکیم«  »معاهدهء  هجری   ۳۷ سال  رمضان   ۳ تاریخ  به 

منطقه  در   – عنهام  الله  رضی   – معاویه  و  علی  درمیان 

صلح  برای  بود  تالشی  این  گرفت.  صورت  الجندل  دومة 

الجندل شهر  ناکام شد. دومة  اما  در جریان جنگ صفین، 

تاریخی است در ایالت الجوف، عربستان سعودی.

به تاریخ ۲۹ رمضان سال ۹۲ هجری، درمیان لشکر مسلامن 

ها به رسکردگی طارق بن زیاد – رحمه الله – و لشکر گوت 

پیروز  درین جنگ  ها  درگیری صورت گرفت. مسلامن  ها 

شدند و راه ورود اسالم به هسپانیا هموار شد.

به تاریخ ۲ رمضان سال ۱۳۲ هجری خالفت اموی سقوط 

کرد و خالفت عباسی آغاز شد. قابل ذکر است که خالفت 

اموی بعد از خالفت راشده دومین خالفت اسالمی بود و - 

از ۴۱ هجری تا ۱۳۲ هجری - ۹۱ سال دوام کرد. هرچه 

خالفت عباسی که سومین خالفت مسلامن ها بود – از ۱۳۲ 

هجری تا ۶۵۶ هجری – در مجموع ۵۲۴ سال دوام کرد.

به تاریخ ۱۴ رمضان سال ۳۵۹ هجری، سنگ بنیاد جامعه 

ازهر )مرص( از سوی معز لدین الله، خلیفه چهارم سلطنت 

فاطمی گذاشته شد و ساختامن مسجد ازهر در ماه رمضان 

۳۶۱ هجری تکمیل شد.

به تاریخ ۱۴ رمضان سال ۶۷۰ هجری، امام نووی – رحمه 

تکمیل  را  الصالحین«  »ریاض  خود  مشهور  کتاب   – الله 

منود. 

مشاهیر مسلامنان که در رمضان به دنیا آمدند :

امام حسن – رضی الله عنه، نواسه رسول الله – صلی الله 

علیه و سلم - و پرس حرضت علی و حرضت فاطمه – رضی 

الله عنهام - به تاریخ ۱۵ رمضان سال ۳ هجری به دنیا آمد.

امام ابن زهری – رحمه الله – محدث، فقیه و مؤرخ مشهور 

به تاریخ ۱۸ رمضان سال ۵۰ هجری در مدینه به دنیا آمد 

وفات  مدینه  در  هجری   ۱۲۴ یا   ۱۲۳ سال  رمضان  در  و 

منود. او شاگرد انس بن مالک – رضی الله عنه - و استاد 

عبدالرحمن اوزاعی - رحمه الله -  بود.

امئه  و  تابعین  تبع  از  که   – الله  رحمه   – صادق  جعفر 

چشم  هجری   ۸۳ سال  رمضان   ۸ تاریخ  به  بود  مجتهدین 

صادق  جعفر  به  تشیع  اهل  جعفریهء  فقه  گشود.  جهان  به 

ماه رمضان تنها ماه نزول قرآن نیست، بلکه 
االسقع  بن  واثله  روایت  به  احمد  مسند  در 
صحایف  که  است  آمده   - عنه  اهلل  رضی   –
ابراهیم – علیه الصلوة و السالم – به تاریخ 
اول ماه رمضان، تورات به تاریخ ششم ماه 
رمضان، زبور به تاریخ دوازدهم و انجیل به 

تاریخ سیزدهم رمضان نازل شده است.
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– رحمه الله - منسوب است و شیعه های اثنا عرشیه او را 

امام مالک –  ابوحنیفه و  امام  امام خود می دانند.  ششمین 

رحمهام الله – از او احادیث روایت کرده اند. مادر او دخرت 

نواسهء ابوبکر صدیق – رضی الله عنه – بود.

عبدالرحامن الداخل، اولین خلیفه اموی در اندلس به تاریخ 

۵ رمضان سال ۱۱۳ هجری در نزدیکی دمشق به دنیا آمد.

به  دوران خالفت عباسی  در  والی مرص  بن طولون،  احمد 

او  آمد.  دنیا  به  بغداد  در  هجری   ۲۲۰ رمضان   ۲۳ تاریخ 

سپس از خالفت عباسی فاصله گرفته بود و دولت طولونی 

را در سال ۲۵۴ هجری در مرص و شام پایه گذاری کرد.

فیلسوف  و  شاعر  فقیه،  مؤرخ،  محدث،  حزم،  ابن  امام 

به تاریخ ۳۰ رمضان سال ۳۸۴ هجری در  اندلس  مشهور 

شهر قرطبه، پایتخت اندلس به دنیا آمد. او از علامی مشهور 

اهل ظواهر بود و تعداد تصانیف او به چهار صد می رسد. 

نقاط العروس فی تواریخ الخلفاء و جمهرة انساب العرب 

از تصانیف مشهور اوست. نیز »املحلی« کتاب بلند پایه او 

در فقه الحدیث است.

امام فخر الدین رازی – رحمه الله – مفرس، محدث، فقیه، 

فیلسوف و متکلم مشهور جهان اسالم به تاریخ ۲۵ رمضان 

تفسیر  آمد.  دنیا  به  )ایران(  ری  در شهر  سال ۵۴۴ هجری 

الکبیر و جامع العلوم از کتاب های عمده اوست. به ویژه 

تفاسیر  و  الکالم  علم  در  ای  ویژه  اهمیت  الکبیر  تفسیر 

عقالنی دارد. او شافعی بود و تفسیر خود را زمانی که در 

)افغانستان( تدریس می کرد نوشته  از مدارس هرات  یکی 

است. او در تفسیر الکبیر به شدت بر معتزله، جربیه، قدریه 

و رافضیه رد کرده است.

ابن خلدون حرضمی، تاریخ نویس و جامعه شناس نامدار 

جهان اسالم به تاریخ اول رمضان ۷۳۲ هجری در تونس به 

دنیا آمد. »كتاب العرب، وديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب 

األكرب«  السلطان  ذوي  من  عارصهم  ومن  والرببر،  والعجم 

ابن  تاریخ  به  و  است  تاریخ  رشته  در  او  کتاب 

خلدون شهرت دارد. »مقدمه ابن خلدون« که جزو 

نخستین  و  مستقل  کتاب  است  خلدون  ابن  تاریخ 

تصنیف منظم علمی در فن تاریخ شمرده می شود 

و ازین سبب ابن خلدون را بانی فلسفه تاریخ گفته 

می شود.

قاضی القضاة عالمه بدرالدین عینی، مصنف عمدة 

 ۱۸ تاریخ  به  البخاری(  صحیح  )رشح  القاری 

فقیه  او  آمد.  دنیا  به  در مرص  رمضان ۷۶۲ هجری 

مشهور فقه حنفی بود و رشحی به نام البنایه بر هدایه 

طبقات  االثار،  معانی  فی رشح  االخبار  مبانی  در ۶ جلد، 

الفقهاء، الجوهرة السنیه فی تاریخ الدولة املؤیدیه و ده ها 

کتاب دیگر نیز نوشته است.

مشاهیر مسلامنان که در رمضان رحلت منودند :

ام املؤمنین خدیجه – رضی الله عنها – به تاریخ ۱۰ رمضان 

سال دهم بعثت وفات منود. متام اوالد پیامرب اسالم – صلی 

الله علیه وسلم – که به سن شعور رسیدند از بطن بی بی 

خدیجه – رضی الله عنها – بودند.

و  علیه  الله  – صلی  پیامرب  – دخرت  عنها  الله  – رضی  رقیه 

سلم – و زوجهء عثامن غنی – رضی الله عنه – به تاریخ ۱۷ 

رمضان سال دوم هجری وفات منود. رقیه – رضی الله عنها 

– ذات الهجرتین لقب داشت. زیرا او دوبار هجرت منود، 

بار اول به حبشه و بار دوم به مدینه.

خالد بن ولید – رضی الله عنه – به تاریخ ۱۸ رمضان سال 

  - الله  رسول  منود.  وفات  )شام(  حمص  در  هجری   ۲۱

صلی الله علیه و سلم – او را سیف الله لقب داده بود. خالد 

بن ولید – رضی الله عنه – در بیشرت استقامت های عرب، 

عراق، شام و ایران سپاه اسالم را قیادت منود و در هر معرکه 

که سهم گرفت پیروز شد. او با وصف اینکه بخش اعظم 

عمر خود را در میادین جنگ سپری کرده بود در بسرت وفات 

منود.

حرضت علی – کرم الله وجهه – پرس کاکا و داماد رسول  

الله – صلی الله علیه و سلم – و خلیفه چهارم مسلامن ها به 

تاریخ ۱۹ رمضان سال ۴۰ هجری بدست یکنت از خوارج 

مناز  اثنای  در  کوفه  مسجد  در  ملجم«  ابن  »عبدالرحمن 

توسط شمشیر زهرآلود زخمی شد و دو روز بعد به تاریخ 

۲۱ رمضان در وقت مناز صبح به شهادت رسید. خوارج 

کسانی بودند که پس از واقعه تحکیم در جنگ صفین، از 

به تاریخ ۲۵ رمضان ۸ هجری، رسول اهلل – صلی  اهلل علیه 
– پس از فتح مکه، سریه ای را به سرکردگی خالد  وسلم 
بن ولید – رضی اهلل عنه – برای شکستن مجسمه عزی به 
طائف فرستاد. سریه دسته از لشکر و نیز جنگی را گفته 
دران   – سلم  و  علیه  اهلل  صلی   – اهلل  رسول  که  شود  می 
به  را  لشکری  بلکه  باشد،  نکرده  شرکت  نفیس  نفس  به 

سرکردگی کسی دیگری فرستاده باشد.
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دشمنی  به  و  شدند  جدا   – وجهه  الله  کرم   – علی 

صحابه کرام – رضی الله عنهم اجمعین – پرداختند.

فاتح مرص عمرو بن العاص – رضی الله عنه – به 

تاریخ ۳۰ رمضان سال ۴۴ هجری در مرص وفات 

منود.

ام املؤمنین عائشه – رضی الله عنها – به تاریخ ۱۷ 

رمضان سال ۵۷ یا ۵۸ هجری در مدینه منوره از دنیا 

رحلت منود. در علم الحدیث، پس از ابوهریره – 

رضی الله عنه – بیشرتین احادیث از عائشه صدیقه 

– رضی الله عنها – روایت شده است.

تاریخ ۱۱  به  الله –  تابعی مشهور سعید بن جبیر – رحمه 

امئه  از  او  منود.  وفات  کوفه  در  هجری   ۹۵ سال  رمضان 

کبار تابعین بود.  

امام محمد بن اسامعیل البخاری – رحمه الله - ، مصنف 

در  هجری   ۲۵۶ رمضان   ۳۰ تاریخ  به  البخاری«  »صحیح 

سمرقند )ازبکستان( به سن ۶۲ سالگی وفات منود. کتاب 

او »الجامع الصحیح« مشهور به صحیح البخاری، به عنوان 

 – بخاری  امام  شود.  می  یاد  الله  کتاب  بعد  الکتب  اصح 

رحمه الله – برای تدوین و تصنیف این کتاب به کشورهای 

زیادی سفر کرد و از هشتاد هزار نفر احادیث جمع آوری 

منود. او تقریبا ششصد هزار احادیث صحیح و غیر صحیح 

را متنا و سنداً حفظ منوده بود.

محدث و مفرس مشهور محمد بن ماجه – رحمه الله – به 

وفات  )ایران(  قزوین  در  هجری   ۲۷۳ رمضان   ۲۲ تاریخ 

منود. کتاب او »سنن ابن ماجه« شامل صحاح سته است. 

او تفسیر قرآن و تاریخ قزوین نیز نوشته بود، اما هر دو کتاب 

هیچگاه یافته نشد. 

جهان  بزرگ  طبیبان  و  فیلسوفان  مفکران،  از  سینا  علی  بو 

اسالم که به شیخ الرئیس شهرت داشت و بانی طب جدید 

شمرده می شود به تاریخ اول رمضان ۴۲۸ هجری به سن 

۵۸ سالگی در همدان )ایران( چشم از جهان بست. کتاب 

که  اوست  مشهور  اثر  دو  »الشفاء«  و  الطب«  فی  »القانون 

امروزی  های  دانشگاه  در  و  دارد  جهانی  و  الفانی  شهرت 

از  بعد  الطب  فی  القانون  استفاده می شود.  ازان  نیز  غرب 

انجیل دومین کتابی است که در اروپا به چاپ رسید و از 

مهم ترین آثار اطبای جهان قدیم است.

امام ابو الفرج ابن جوزی، مفرس، محدث و مؤرخ مشهور به 

تاریخ ۱۲ رمضان سال ۵۹۷ هجری در بغداد وفات منود. او 

فقیه حنبلی مذهب بود و بیش از دو و نیم صد کتاب نوشته 

و  سیرت  ابلیس،  تلبیس  التفسیر،  علم  فی  زاداملسیر  بود. 

مناقب عمر بن العزیز، کتاب االذکیاء و هادی االرواح الی 

بالد االفراح چندی از تصانیف اوست.

قطب الدین شیرازی، از علامی ممتاز و نامدار علوم حکمت 

و فلسفه، ریاضی، طبی و نجوم به تاریخ ۲۴ رمضان ۷۱۰ 

هجری در تربیز )ایران( وفات منود. او شاگرد خواجه نصیر 

الدین طوسی بود و کتاب قانون ابن سینا را رشح و تحریر 

بود.  کرده  ترجمه  را  الدین طوسی  نصیر  اقلیدوِس خواجه 

نیز کتابی به نام »نهایة االدراک فی درایة االفالک« در علم 

نجوم نوشته شد.

ابن خلدون که مشخصات اجاملی او قبال بیان شد به تاریخ 

وفات  امروزی(  )مرص  قاهره  در  هجری   ۸۰۸ رمضان   ۲۸

منود.

تاریخ ۹ رمضان  به  لنگ  تیمور  امیر  نواسه  بیگ،  الغ  میرزا 

املبارک ۸۵۳ هجری کشته شد. او ماهر فلکیات و ریاضی 

دان بود و رصد خانه بزرگی در سمرقند ساخته بود. تحقیقات 

او در مورد بعضی سیاره های نظام شمسی تفاوت چندانی با 

تحقیقات امروزی ندارد. 

عبداملجید ثانی )۳۷مین و آخرین خلیفه خالفت عثامنی( 

تبعید  دوران  در  هجری،   ۱۳۶۳ سال  رمضان   ۴ تاریخ  به 

آخرین  عثامنی  خالفت  منود.  وفات  )فرانسه(  پاریس  در 

خالفت مسلامن ها در روی زمین بود که بیش از هفت قرن 

– از ۶۹۸ هجری تا ۱۳۴۱ هجری - دوام کرد. این خالفت 

که شاهد عروج و زوال طوالنی مدت بود، ساحه حاکمیت 

اروپا  آسیا،  های  قاره  از  زیادی  مناطق  دوران عروج  در  آن 

و افریقا را احاطه کرده بود. گفته می شود که چهل کشور 

فعلی جهان یکزمان بخشهای از خالفت عثامنی بودند.

ام المؤمنین عائشه - رضی اهلل عنها - به تاریخ 
۱۷ رمضان سال ۵۷ یا ۵۸ هجری در مدینه 
الحدیث،  علم  در  نمود.  رحلت  دنیا  از  منوره 
- رضی اهلل عنه- بیشترین  ابوهریره  از  پس 
احادیث از عائشه صدیقه - رضی اهلل عنها - 

روایت شده است.
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میان  در  آن  از  یا سخنی  و  می شود  گرفته  نام جهاد  وقتی 

بیخوابی،  جنگ،  دشمن،  مقابل  در  بودن  آماده  آید،  می 

و چیزهای  تشنگی، محرومیت، غربت، رسدی  گرسنگی، 

ازین قبیل در اذهان می آید و افکار را به سوی وادی های 

میتوان  مشکل  به  را  زندگی  آن  وراء  در  که  پیچی  و  پرخم 

یافت، می برد. این همه، ولی چیزی دیگری که کمرت قلم 

ها برای نوشتنش به حرکت آمده اند و نویسندگان از آن یاد 

میکنند زیبایی ها و لذت های جهاد است. 

وقتی از خوبی ها و زیبایی ها جهاد میگوییم اذهان به طرف 

احادیثی میرود که رسول الله – صلی الله علیه وسلم- در 

در  که  میگوید  مجاهدینی  ثواب  و  اجر  و  سنگر  فضیلت 

خطوط اولیه جنگ و سنگرهای دفاع از اسالم و مقدسات 

نشسته اند و با صرب و مصابره به قیمت خون خویش از اسالم 

و ارزشهایش دفاع میکنند؛ و منجمله این حدیث رسول الله 

-صلی الله علیه وسلم- که سهل بن سعد رضی الله عنه آنرا 

از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکند که ایشان 

نْيا وما َعلَْيها،  فرمودند:» ِرباٌط يَْوٍم يف َسبيِل اللَِّه َخْيٌ ِمَن الدُّ

َعلَْيها،  نْيا وما  الدُّ الجنَِّة َخْيٌ من  ِمَن  أََحِدكُْم  وَمْوِضُع َسْوِط 

ْوحُة يُروُحها العْبُد يف َسبيِل اللَِّه تَعاىل ، أِو الَغْدَوة، َخْيٌ  والرَّ

نْياَ َوما َعلْيَها « .]متفٌق عليه[ ترجمه:)يک روز در راه  ِمَن الدُّ

الله پايداری و ايستادگی کردن در برابر دشمن دين از دنيا 

و آنچه در آن است، بهرت می باشد و جای تازيانهء يکی از 

شام از بهشت از دنيا و آنچه در آن است، بهرت می باشد، و 

اول شب يا اول صبحی که بنده در راه الله می رود، از دنيا 

و آنچه در آن است، بهرت می باشد(. به راستی که جهاد با 

وجودیکه مشکالت و سختی ها ملزومۀ آن است دارای اجر 

و پاداش بی حد زیاد و فراوان است و عالوتا به کسانیکه به 

این شعیره مقدس با صدق و اخالص چنگ زده اند عزت و 

رسافرازی دنیا و آخرت می بخشد.

 اما درینجا به فضائل معنوی جهاد منی پردازیم بلکه یکی 

دیگر از زیبای های جهاد را ذکر میکنم، زیبایی که در خور 

توجه و تأمل و بی نهایت زیبا است، و آن سکون، طامنینت 

میگردد.  مجاهد  حال  شامل  جهاد  در  که  است  شیرینی  و 

روزگاری در یک سفر جهادی با چند رفیق شفیق به والیت 

غور رفتیم؛ غور با کوه های رس به فلک کشیده، دره های پر 

خم و پیچ، مناطق رسسبز و دامنه های وسیع خود زیباست 

و علی الخصوص فصل بهار که طبیعیت فرش زمردین می 

به  با مستی متام  زنند و مرغکان  گسرتد، گلها شگوفه می 

خود  شیفتۀ  را  سیاح  و  راهگذر  پردازند،   می  رسایی  نغمه 

می سازد؛ این همه، و مزیتی دیگرش داشنت هزاران مجاهد 

است؛ مجاهدینی که چون خورشید می درخشند، چون ابر 

افشانی می کنند و  سایه می دهند، چون نسیم صبح عطر 

چون شیرهای ژیان علیه دشمنان دین و اشغالگران وحشی 

و غالمان حلقه به گوش شان حمله می کنند.

 ما مدتی را در یکی از قریه های ولسوالی شهرک گذراندیم 

که آنرا »دهان انجه« خوانند، این قریه در وسط دو کوه قرار 

دریای  قریه  این  وسط  از  و  کوه  دو  این  وسط  از  که  دارد 

زیبا  قریۀ  آن  در  را  دقیقا هفت روز  ما  "فرارود" می گذرد. 

گذراندیم، هفت روزی که دیگر تا امروز هرگز تکرار نشد، 

حتی یک روز آن دوباره تا هنوز تکرار نشده است، روزهای 

که گویا ما در بهشت قرار داشتیم، و چنان در آرامش به رس 

می بردیم که وصف آنرا منیتوانم کرد. 

و آن لذت های جهاد!
فاروق غوری
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و  نشسته  خود  با  ها  وقت  بعضی 

های  زیبایی  انجه«،  »دهان  فکر  به 

حساب  قابل  های  نیکی  و  طبیعت 

و  آرامش  به  وسپس  میروم  مردمش 

لذتی که من در آن قرار داشتم فکر 

اگر  که  گویم  می  خود  با  میکنم، 

دشمنان اسالم و دشمنان مجاهدین 

و  آسوده  خاطر  درونی،  آرامش  از 

لذتی که ما در آن قرار داشتیم آگاه 

می شدند، حتامً به خاطر گرفنت آن 

از ما- اگر امکان میداشت- با قافلۀ 

بزرگ رهسپار آنجا می شدند؛ ولی 

املثل  رضب  طوریکه  ما،  دشمنان 

علی  یقیس  املرء  است:  مشهور 

خود  با  هم  را  خود  دشمنان  نفسه. 

قیاس میکنند و فکر میکنند که اضطرابات درونی و تشویش 

های ذهنی ما هم شاید دامنگیر آنها باشد.

مدتی  و  بودم  اسالمی  امارت  معسکرات  از  یکی  در  باری 

بیشرت از یک ماه را در آنجا گذرانیدم، اکنون منیدانم که به 

کدام وسیله راحت و سکونی را که در آنجا عائد حامل بود 

به  باشد،  اگر  هم  یک ساعت  به خاطر  اگر  باره، حتی  دو 

دست بیاورم.

  وقتی بعض دوستانی از جهاد دور مانده اند و از مجاهدین 

کناره گرفته اند، متاس می گیرند و با جدیت هرچه بیشرت 

منی  وظیفه  جای  فالن  و  فالن  چرا  که  کنند  می  تشویقم 

گیری، چرا کار منیکنی، چرا پول بدست منی آوری. من 

با تجاهل استفسار میکنم که چطور و چگونه؟ بعدا پاسخ 

این گونه می آید: وظیفه بگیر، کار کن، پول به دست آور، 

منتهای  یعنی  کنی.  زندگی  راحت  ...تا  و  و  و  بساز  خانه 

تالشهای دنیوی که روزها و چه بسا که سالهای زیادی را 

باید با مشقت بگذرانی، پیش چندین مدیر، رئیس، حاجب 

و ... عذر و معذرت کنی و صدها سوگند حق و نا حق را 

در جریان کار بخوری، تا – یا میشود و یا منیشود- راحت 

زندگی کنی. راحتی که تا کنون هیچ یکی از صاحبان دنیا 

به آن دست نیافته اند، بلکه بر عکس هر قدر پول و رسمایۀ 

رسمایه داران بیشرت می گردد نا راحتی، تشویش و اضظراب 

آنها زیادتر میشود و چه بسا که عدۀ آنها به خاطر اسرتاحت 

و خواب خویش ادویه آرامبخش و خواب آور میخورند؛ و 

خیلی اندک اند آنانیکه عثامن وار بزیند و ثروت و داری شان 

بالی جان شان نگردد و »... وقلیال من عبادی الشکور«.

جهاد بلندترین قلۀ اسالم، مصدر عزت مسلامنها و دروازۀ 

بزرگی از دروازه های بهشت است، وبا سختی ها و تکالیف 

عجین شده است و راهش مفروش با خار ها است، کسیکه 

می خواهد به این دروازۀ بزرگ در آید باید کمر همت بندد و 

عزم خویش را جزم مناید و همچنین از الله عزوجل کمک 

و استمداد طلب کند تا بر این مسیر ثابت و پایدار مباند. اما 

با وجود این همه دشواری ها الله عزوجل به زبان رسولش 

برای مجاهد نوید دیگری میدهد و آن این است؛ طربانی از 

عباده بن صامت رضی الله عنه روایت میکند که رسول الله 

َسِبيِل  ِبالِْجَهاِد يِف  الله علیه وسلم فرمودند: »َعلَْيكُْم  صلی 

ِبِه  اللَُّه  يُْذِهُب  الَْجنَِّة  أَبَْواِب  ِمْن  بَاٌب  َفإِنَُّه  َوتََعاىَل  تََبارََك  اللَِّه 

زیرا  الله عزوجل جهاد کنید،  راه  «. ترجمه: در  َوالَْغمَّ الَْهمَّ 

جهاد دروازۀ است که الله عزوجل به وسیلۀ آن هم و غم را 

از بین میربد.

به راستی و طوریکه بارها تجربه شده است مجاهد مخلص 

در مسیر جهادی خویش هم و غم را منی شناسد، تفکرات 

را مغشوش منی سازد، حرست های  پوچ شیطانی ذهنش 

عریضی  و  طویل  آرزوهای  و  آید  منی  رساغش  به  دنیایی 

که خیلی ها را به وادی های هالکت رسانید، به ذهن وی 

و  راحت  در  آتش  قعر  در  وار  ابراهیم  و  کند  منی  خطور 

سکون و آرامش متام زندگی به رس می برد.

 الهی ما را از مجاهدین مخلص بگردان و از آن لذت های 

جهاد ما را بهره مند ساز! آمین

روزگاری در یک سفر جهادی با چند رفیق شفیق به والیت غور 
به فلک کشیده، دره های پر خم  با کوه های سر  رفتیم؛ غور 
و پیچ، مناطق سرسبز و دامنه های وسیع خود زیباست و علی 
گسترد،  می  زمردین  فرش  طبیعیت  که  بهار  فصل  الخصوص 
گلها شگوفه می زنند و مرغکان با مستی تمام به نغمه سرایی 
می پردازند،  راهگذر و سیاح را شیفتۀ خود می سازد؛ این همه، و 
مزیتی دیگرش داشتن هزاران مجاهد است؛ مجاهدینی که چون 
خورشید می درخشند، چون ابر سایه می دهند، چون نسیم صبح 
عطر افشانی می کنند و چون شیرهای ژیان علیه دشمنان دین و 
اشغالگران وحشی و غالمان حلقه به گوش شان حمله می کنند.
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هفت و هشت ثور دو روز فراموش ناشدنی در تاریخ معارص 

افغانستان است. ۷ ثور به عنوان سالروز کودتای کمونیستی 

و ۸ ثور به عنوان سالروز پیروزی مجاهدین، پرسش های 

زیادی را دوباره داغ می سازد. آگاهان و تحلیلگران اثرات 

و پیامدهای »انقالب ثور« و »پیروزی مجاهدین« را بررسی 

می کنند و اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دهه 

های اخیر کشور و منطقه را منصفانه و یا خصامنه تحلیل 

می کنند. هفت و هشت ثوِر امسال، چهل و یکمین سالگرد 

پیروزی  سالگرد  هفتمین  و  بست  و  کمونیستی  کودتای 

مجاهدین افغانستان بود.

خلق  دموکراتیک  حزب  توسط  ثور  هفت  خونین  کودتای 

دولت  برابر  در  مارکسیستی(  و  گرا  افغانستان )حزب چپ 

رسدار محمد داود خان در سال ۱۳۵۷موفقانه انجام شد. 

کمونیست ها زمام کشور را به رسکردگی نور محمد تره کی 

و پشتیبانی شوروی آن زمان بدست گرفتند و سه روز بعد 

جمهوری  به  افغانستان  جمهوری  از  را  کشور  رسمی  نام 

ها  کمونیست  )گویا  دادند  تغییر  افغانستان  دموکراتیک 

دموکراتیک  را  خود  نظام  امروزی  های  غربی  همچون  نیز 

خواندند(.

ثور  هفت  کودتای  از  پیش  افغانستان  های  کمونیست 

یکپارچگی خود را از دست داده، و چند پارچه شده بودند. 

به ویژه نور محمد تره کی و بربک کارمل با همه تالش های 

پس  بودند.  گریبان  و  دست  یکدیگر  با  پیشین،  شوروی 

از یکسو  افغانستان را بدست گرفتند،  آن ها قدرت  ازینکه 

اختالفات داخلی شان به اوج رسید و از سوی دیگر مردم 

مسلامن افغانستان در برابر رژیم اسالم و مسلامن ستیزانهء 

آن ها دست به قیام و مبارزه زدند )مثال ؛ قیام بست و چهار 

حوت در هرات که منجر به شهادت هزاران نفر شد( ، نیز 

بیش از نصفی از ارتش ۸۰ هزار نفری کشور از خدمت در 

زیر چرت نظام کمونیستی انکار منودند.

قابل ذکر است که نور محمد تره کی از نگاه مذهب دهری 

او یک سلسله  باور نداشت.  بر خدا و هیچ مذهبی  بود و 

اقداماتی را به عنوان اصالحات ترقی خواهانه به راه انداخته 

بود که اغلب آن، نه تنها ربطی با جامعه افغانی نداشت بلکه 

در تضاد با مقررات و رهنمودهای اسالمی بود. رژیم تره کی 

مخالفان سیاسی و قرش مذهبی را یکرسه و بدون محاکمه 

هفت و هشت ثور ؛ حقائق و واقعیت ها
حبیبی سمنگانی
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و  ها  فیودال  را ضد  تره کی خود  مستبد  رژیم  کوبید.  می 

نیز  مظلوم  های  دهقان  اما  خواند،  می  فیودالیسم  مخالف 

قتل  چنانچه  نبودند،  امن  در  آن  رحمی  بی  و  سفاکیت  از 

عام های دره صوف )سمنگان( و بامیان شاهد این واقعیت 

است.

 رژیم کمونیستی نور محمد تره کی از هامن ابتدا پی برده 

بود که بدون حضور مستقیم نیروهای شوروی در افغانستان 

که  اتحاد شوروی  دیگر  از سوی  و  بیاورد  دوام  تواند  منی 

توسعه  سیاست  روی  از  بود  پوشالی  رژیم  این  پشتیبان 

طلبانه خود می خواست خاک افغانستان و سپس پاکستان 

که  بود  همین  از  برسد.  هند  اقیانوس  به  ساخته  مسخر  را 

 – ها – قوس ۱۳۵۷  ماه حاکمیت کمونیست  در هفتمین 

رژیم کمونیستی  میان  پیامن مخفی  – طی  دسامرب ۱۹۷۸ 

افغانستان و اتحاد شوروی توافق صورت گرفت که نیروهای 

شوروی می تواند برای حامیت از نظام پوشالی کمونیست 

ها داخل خاک افغانستان شود. اسنادی وجود دارد که رژیم 

مداخله  خواهان  مکررا  توافق،  این  اساس  به  کمونیستی 

نظامی اتحاد شوروی در افغانستان شد.

هامن بود که لشکر چهلم ارتش رسخ شوروی که بخشی از 

لشکرهای زرهی قشون شوروی بود و در جنگ جهانی دوم 

نیز نقش مهم داشت به تاریخ ۶ جدی ۱۳۵۸ بر افغانستان 

هجوم آورد و جنگ ۹ ساله شوروی در افغانستان آغاز شد. 

قابل ذکر است که نور محمد تره کی در ماه سنبله ۱۳۵۸ 

– یعنی چهار ماه پیش از هجوم قشون شوروی - از سوی 

حفیظ الله امین به قتل رسید و گویا و پیامنی را که با اتحاد 

یا  )فاعتربوا  را نجات دهد  او  نتوانست  بود،  بسته  شوروی 

دیرینه  های  چهره  از  نیز  امین  الله  حفیظ   . االبصار(  اولی 

بود  افغانستان  و شناخته شده کمونیست های حزب خلق 

. او پس از قتل نور محمد تره کی، تنها صد روز به حیث 

»رئیس جمهور کشور« دوام کرد. در هامن روزیکه لشکر 

شوروی ها وارد افغانستان شدند او کشته شد و بربک کارمل 

های  چهره  این  که  اینست  مهم  نشست.  قدرت  اریکه  بر 

به  و  از سوی خودشان  دیگر  از  یکی پس  مهم کمونیستی 

همکاری کا جی بی )یا ک گ ب، شبکه استخباراتی اتحاد 

جامهیر شوروی پیشین( کشته شدند، که این خود متقاضی 

بحث جداگانه ایست که اینجا دامنهء کوتاه مقاله اجازه منی 

دهد )البته ؛ بعضی کمونیست ها، حفیظ الله امین را پس از 

قتل نور محمد تره کی، جاسوس امریکا و سی آی ای می 

خواندند(.

بدون تردد، جنگ شوروی در افغانستان و باالخره شکست 

جهان  و  منطقه  وضعیت  شوروی،  قشون  نشینی  عقب  و 

افغانستان  جنگ  ساخت.  دگرگون  بلکه  متاثر  شدت  به  را 

عامل فروپاشی جهان کمونیسم، اتحاد جامهیر شوروی و 

پایان جنگ جهانی  از  بالک رشق شد. جنگ رسد که بعد 

رشق  بالک  و  امریکا  رسکردگی  به  غرب  بالک  میان  دوم، 

به رسکردگی اتحاد جامهیر شوروی آغاز شده بود و تا پنج 

یافت. جهاِن  پایان  فروپاشی بالک رشق  با  دوام کرد،  دهه 

دو قطبی به تک قطبی تبدیل شد و نقشه جهان تغییر خورد.

در  شوروی  شکست  سود  ترین  بیش  که  نیست  شکی 

که  همینست  از  بردند.  غرب  جهان  و  امریکا  را  افغانستان 

بسیاری ها نقش افغان ها در جنگ شوروی را زیر سوال می 

برند و می گویند از افغان ها به حیث ابزار جنگی کار گرفته 

شد. اما این نقد پردازان و معرتضان شاید تاریخ، تشخص و 

هویت دینی و ملی افغان ها را نادیده می گیرند. آزادگی و 

استقالل از عنارص بنیادی تشخص و هویت افغان ها است. 

دور منی رویم، به تاریخ معارص افغانستان نگاه می کنیم، 

قلمرو  در  هیچگاه  »خورشید  در  که  بود  مشهور  زمانی 

انگلیس ها غروب منی کند« و این واقعیت هم بود. زیرا یک 

ربع جمعیت جهان در بریتانیای کبیر زندگی می کردند، آن 

امپراتوری بود که ۳۳ ملیون مربع کیلومرت مساحت داشت و 

پهناوری آن تا پنج قارهء آباد جهان رسیده بود. اما افغان ها آن 

بزرگ ترین امپراتوری تاریخ جهان را که بعدا به ۵۱ کشور 

در  انگلیس ها  شکست  دادند،  شکست  شد  تقسیم  مستقل 

کودتای خونین هفت ثور توسط حزب دموکراتیک 
مارکسیستی(  و  گرا  چپ  )حزب  افغانستان  خلق 
در سال  خان  داود  محمد  دولت سردار  برابر  در 
زمام  ها  کمونیست  شد.  انجام  ۱۳۵۷موفقانه 
و  کی  تره  محمد  نور  سرکردگی  به  را  کشور 
پشتیبانی شوروی آن زمان بدست گرفتند و سه 
روز بعد نام رسمی کشور را از جمهوری افغانستان 
به جمهوری دموکراتیک افغانستان تغییر دادند 
های  غربی  همچون  نیز  ها  کمونیست  )گویا 

امروزی نظام خود را دموکراتیک خواندند(.
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افغانستان از عوامل عمده فروپاشی آن امپراتوری بزرگ یاد 

می شود. بلی، افغان ها اگر به این فکر می کردند که آیا ما 

نیرو و توانایی مادی مقاومت در برابر انگلیس ها را داریم و 

آیا عواقب و پیامدهای جنگ با انگلیس ها چه خواهد بود و 

مثرهء این جنگ به ِکی ها می رسد، پس هرگز صدای آزادی 

خواهی را بلند منی کردند.

و  جهاد  نتیجهء  در  که  است  دیگری  موضوع  این  بلی، 

مسلامن  کشورهای  شوروی،  برابر  در  ها  افغان  مقاومت 

نشین تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان و......... استقالل 

خود را دوباره بدست آوردند و بسیارِی کشورهای همسایه، 

منطقه و جهان از ترس غلبهء کمونیسم نجات یافتند و منافع 

گوناگونی را بدست آوردند. هر چه اینکه افغان ها آزادگی 

زحامت  و  فراوان  های  قربانی  با  را  خود  خواهی  اسالم  و 

توان  منی  که  است  دیگری  واقعیت  منودند،  ثابت  بیکران 

نادیده گرفت.

اسالمی  امارت  رسکردگی  به  ها  افغان  مقاومت  که  آنانی 

در برابر امریکا و ناتو را با نگاه حق بین و عادالنه مشاهده 

کرده اند، بهرت می توانند این واقعیت را درک بکنند که افغان 

ها چرا در برابر شوروی آن زمان قیام منودند. بلی، روزی 

که افغان ها در برابر استکبار غربی امروزی به مبارزه آغاز 

کردند، در رسارس جهان کشوری نبود که در برابر فرامین و 

قوانین زورگویانه و مستبدانه امریکا حد اقل چون و چرای 

می کرد، همه بر مقاومت چند نفر انگشت شامر افغان که 

به نام طالبان یاد می شدند متسخر 

می کردند.

آن متسخر آن ها چندان بی جا هم 

دو  هر  امکانات  و  نیرو  زیرا  نبود، 

طرف اصال قابل مقایسه نبود. کجا 

امریکای که ادعای تک قطبی بودن 

جهان را داشت و کجا طالب جان 

که جایی برای شب سپری کردن و 

نانی برای خوردن نداشت. اما امروز 

را  قدرت جهان  ابر  آن  ها  افغان  که 

شکست داده اند، هامن نقد پرداران 

افغان ها  و معرتضان می گویند که 

فایده  دیدند،  فایده  چه  جنگ  ازین 

این جنگ را فالن و فالن بردند و...، 

نپذیرد  یا  بپذیرد  جهان  حالیکه  در 

افغان های حقیر و فقیری هستند که  مرهون احسان همین 

زبان های بسته شدهء شان را جرات گفتار بخشیدند و آن 

و  سیاست  موقف،  صاحب  دوباره  گوی،  بلی  کشورهای 

جایگاه شدند.

رنج کشیده  و  دیده  مردم ستم  برای  افتخار  پر  روز  ثور،   ۸

افغانستان است. اما این هم واقعیت تلخی است که قربانی 

ها، فداکاری ها و تکالیف ملیون ها افغان ها شکار هوس 

های  تنظیم  فرماندهان  و  رهربان  تن  چند  خواهی  قدرت 

جهادی شد و آرمان واالی افغان ها که هامنا حاکمیت نظام 

اسالمی و آمدن صلح و آرامش در کشور بود به مثر نرسید. 

افغان ها بیش از پیش رنج و زحمت دیدند و آوارگی و خسته 

حالی شان فزون تر شد.

اما این بار افغان ها باور دارند که طالبان با پایان دادن اشغال، 

بار دیگر نظام مقدس اسالمی را به ارمغان می آورند، ثبات 

و آرامش را در رسارس کشور حاکم می سازند و اسباب رفاه 

و خوشحالِی هموطنان آزرده و شکسته خود را فراهم می 

کنند.

ذالک علی  ما  نور. و  پر  امید دمیدن آن صبح مرسور و  به 

الله بعزیز.

افغانستان و باالخره شکست  بدون تردد، جنگ شوروی در 
را  و عقب نشینی قشون شوروی، وضعیت منطقه و جهان 
به شدت متاثر بلکه دگرگون ساخت. جنگ افغانستان عامل 
بالک  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  کمونیسم،  جهان  فروپاشی 

شرق شد.

رنج کشیده  برای مردم ستم دیده و  افتخار  روز پر  ثور،   ۸
افغانستان است. اما این هم واقعیت تلخی است که قربانی 
افغان ها شکار هوس  ها، فداکاری ها و تکالیف ملیون ها 
های  تنظیم  فرماندهان  و  رهبران  تن  چند  خواهی  قدرت 
جهادی شد و آرمان واالی افغان ها که همانا حاکمیت نظام 
اسالمی و آمدن صلح و آرامش در کشور بود به ثمر نرسید.
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ادارٔه مجله: 

ــورد  ــی در م ــداء کم ــر در ابت ــب اگ ــی صاح ــرتم تراب مح

تشــکیالت کمســیون ارساء وضاحــت داده و بــه خوانندگان 

ــد؟ ــز مــا معلومــات بدهی عزی

ترابی صاحب: 
در پاســخ بــه پرســش اول شــام بایــد بگویــم کــه کمیســیون 

امــور ارسا یــک مقــام ریاســت عمومــی و دو معــاون 

– یکــی در زون رشق و دیگــری در زون غــرب – دارد. 

ــی ؛ ســاختار  ــار بخــش هــای اداری و مال ــان در کن همچن

هــای ارتباطــات، ریاســت هــای والیتــی، صحــی، تعلیــم 

و تربیــه نیــز دارد. چنانکــه از نامــش نیــز هویــدا اســت کــه 

کمیســیون امــور ارسا تــالش مــی کنــد از همــه مشــکالت 

ــرای حــل آن تــالش  ــی خــود آگاه باشــد و ب ــرادران زندان ب

بکنــد، ایــن کمیســیون بــا اســتفاده از امکانــات کــه در 

ــر مســتقیم  ــط مســتقیم و غی ــا داشــنت رواب ــار دارد و ب اختی

ــای  ــخصیت ه ــا و ش ــف، نهاده ــای مختل ــازمان ه ــا س ب

ملــی و اهــل خیــر بــرای حــل مشــکالت زندانیــان کوشــش 

ــد. ــی کن ــیدگی م و رس

ادارٔه مجله:

ترابــی صاحــب محــرتم اگــر در مــورد ثبــت و ســجل 

ــرای آن، چــه  ــد کــه ب ــن معلومــات بدهی ــان مجاهدی زندانی

ــه  ــر چ ــود و ب ــی ش ــه م ــر گرفت ــول در نظ ــزم و اص مکانی

ــیدگی  ــرده و رس ــخیص ک ــد را تش ــان مجاه ــاس زندانی اس

ــت؟ ــب اس ــه ترتی ــه چ ــا ب ــور آنه ــه ام ب

ترابی صاحب:
اداره ثبــت و ســجل زندانیــان نیــز در چــوکات کمیســیون ما 

فعــال اســت و بــه شــکل دوامــدار کار مــی کنــد. مــا بــرای 

ــای  ــالن ه ــا پ ــا فوقت ــا، وقت ــع کاره ــوب و رسی ــربد خ پیش

ــم. از  ــوب کاری داری ــزم خ ــنجیم و میکانی ــی س ــم م منظ

مصاحبٔه اختصاصی مجلٔه حقیقت   با

محترم مال نورالدین ترابی صاحب 
مسئول کمسیون امور تنظیم و رهایی زندانیان

)اشاره: از آنجائیکه در سالهای اخیر ظلم رژیم کابل و حامیان بین المللی آن در مورد اسراء 
و زندانیان مجاهدین به اوج خود رسیده و هر چند وقت یکبار موضوع بندی ها در رسانه 
ها بسیار خبرساز می شود و به خاطر آنکه بهتر از مشکالت و امور زندانیان معلومات به 
دست بیاوریم ادارهٔ مجلهٔ حقیقت بر آن شد تا با محترم ترابی صاحب مسئول کمسیون 
امور بندی ها، از نزدیک مصاحبهٔ را به شرح زیر ترتیب دهد و تقدیم خوانندگان عزیز خود 

کند. تا باشد راجع به این قشر مظلوم )مجاهدین زندانی( بهتر معلومات حاصل گردد.(

ترتیب: ابو حفص هروی
 ترجمه: برادر محترم حبیب زاده
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روی رشایــط کمیســیون بــرای زندانیــان هــر والیــت مســئول 

ــه اســاس  والیتــی تعییــن شــده اســت و مســئول والیتــی ب

ــع  ــان را جم ــای زندانی ــت ه ــده، لیس ــع ش ــای وض معیاره

ــد. ــد ثبــت مــی کن آوری منــوده، پــس از تشــخیص و تائی

ادارٔه مجله:

ترابــی صاحــب بارهــا از بدرفتــاری رژیــم کابــل بــا زندانیان 

ــده  ــنیده و دی ــیر ش ــن اس ــا مجاهدی ــا ب ــی مخصوص سیاس

مــی شــود بــه نظــر شــام چــرا رژیــم کابــل تــا ایــن حــد بــا 

ــاره  ــن ب ــا در ای ــد و آی ــاری مــی کن ــان سیاســی بدرفت زندانی

از راه هــای قانونــی مثــل شــکایت بــه کنوانســیون جهانــی 

ــا جــواب آنهــا چــه  ــان ترتیــب شــده و احیان حقــوق زندانی

بــوده اســت؟

ترابی صاحب:
اشــغالگران غربــی و مــزدوران داخلــی شــان مظــامل و 

ــه از  ــد ک ــام دادن ــان انج ــر زندانی ــای را در براب ــت ه وحش

ــود. ــی ش ــده م ــت رشمن ــامل  برشی ــادآوری آن مظ ی

ــون  ــواع گوناگ ــه ان ــان ب ــغال، زندانی ــوم اش ــن دوره ش دری

ــی بــرشی  شــکنجه شــدند. ســازمان هــا و نهادهــای جهان

دریــن مــورد بررســی هــای کــرده انــد و راپورهــای مســتند 

ــد. ــه نــرش رســانیده ان را ب

ــای  ــازمان ه ــر س ــا ب ــت ه ــن فرص ــتفاده از چنی ــا اس ــا ب م

ــر  ــای دیگ ــب رسخ و نهاده ــرش، صلی ــوق ب ــی حق جهان

ــم. ــرده ای ــد ک ــود را بلن ــدای خ ص

ــتای  ــه در راس ــازیم ک ــح بس ــد واض ــف بای ــا تاس ــیار ب بس

ــورت  ــدام ص ــت اق ــیار ناوق ــامل بس ــن مظ ــری ازی جلوگی

ــا  ــا م ــت. ام ــه اس ــام یافت ــی انج ــای اندک ــه و کاره گرفت

ــم. ــی دهی ــه م ــت ادام ــا جدی ــود را ب ــاعی خ مس

ادارٔه مجله: 

ــدان  ــل زن ــیر در داخ ــن اس ــرای مجاهدی ــیون ارساء ب کمس

هــا کــدام پروگــرام هــا روی دســت دارد اگــر در ایــن بــاره 

ــا مــا رشیــک بســازید؟ معلومــات خــود را ب

ترابی صاحب:
متاسفانه، ما به زندان ها چندان دسرتسی نداریم.

ادارٔه مجله: 

بــا زندانیــان مریــض یــا مجــروح از طــرف کمســیون ارساء 

ــا  ــی آنه ــل درمان ــود و مراح ــی ش ــام م ــات انج ــه خدم چ

ــه طــی مــی شــوند؟ چگون

ترابی صاحب:
عــالوه بــر نقــض ارزش هــای بــرشی و اســالمی؛ بــر 

ــی  ــت صح ــه وضعی ــرتک ب ــمن مش ــی دش ــی توجه ــر ب اث

ــی  ــاک رخ م ــیار دردن ــای بس ــت ه ــامر، حال ــان بی زندانی

دهــد. زندانیــان بیــامر یقینــا بــا فاجعــه بــزرگ برشی دســت 

ــد. ــان ان و گریب

ــان مــی  ــداوی زندانی ــه ت ــه خــودش توجــه الزم ب  دشــمن ن

ــا  ــد. م ــی ده ــخصی م ــداوی ش ــازه ت ــم اج ــه ه ــد و ن کن

همــواره از چنیــن برخــورد ضــد برشی دشــمن پرده برداشــته 

ــت  ــن وضعی ــات از چنی ــت و نج ــرون رف ــرای بی ــم و ب ای

ــی  ــی حقوق ــی و ادارات جهان ــای صح ــر نهاده ــوار، ب ناگ

صــدا کــرده ایــم. یکبــار دیگــر از آن هــا مــی خواهیــم کــه 

ــد. ــوم همــکاری بکنن ــان مظل ــا زندانی ب

ادارٔه مجله: 

بعضــی زندانیــان هســتند کــه مــدت حبــس شــان پوره شــده 

اســت یــا در احــکام شــان از ســوی قاضیــان رژیــم کابــل 

ظلــم شــده مــدت حبــس طوالنــی مــی دهنــد و یــا بســیاری 

بــی گنــاه در زنــدان هــا افتــاده اســت کمســیون ارساء بــرای 

رفــع ایــن مشــکالت کــدام اقدامــات را انجــام داده اســت؟

ترابی صاحب:
ــان  ــرت افغ ــان بیش ــی ش ــاداران غرب ــل و ب ــزدور کاب اداره م

ــدون  ــرم و ب ــت ج ــدون تثبی ــا ب ــال ه ــاه را س ــی گن ــای ب ه

حکــم قاضیــان فاســد و رشــوت خــور در زنــدان هــا 

ــس  ــدت حب ــل م ــس از تکمی ــا پ ــد و ی ــرده ان ــداری ک نگه

ــد. ــی دارن ــه م ــا نگ ــدان ه ــز در زن نی

مــا دریــن مــورد تــالش هــای زیــادی انجــام داده ایــم، ایــن 

مشــکل را بــا ســازمان هــای جهانــی حقــوق بــرش رشیــک 

کــرده ایــم و از طریــق شــام یکبــار دیگــر بــر مدعیــان 

جهانــی حقــوق بــرش صــدا مــی کنیــم کــه مســئولیت خــود 

ــری از مظــامل  ــرای جلوگی ــد و ب ــن بخــش ایفــا بکنی را دری

ــد. تــالش بکنی

ادارٔه مجله:

ــود و  ــل ب ــاع و مح ــا از اوض ــرتم باره ــب مح ــی صاح تراب

بــاش زندانیــان بــه دســت رژیــم کابل شــکایت شــده اســت 

و  در مــواردی از شــکنجه هــا گفتــه انــد و یــا اینکــه بیــش از 

گنجایــش و ظرفیــت محابــس در آنهــا، زندانیــان جــای داده 



15

سال ششم، شماره سوم- رجب و شعبان 1440هـ

شــده در مــورد مســایل فــوق تحقیقــات شــام چــی اســت و 

بــرای رفــع آن مشــکالت چــه اقدامــات از ســوی اداره شــام 

انجــام شــده یــا مــی شــود؟

ترابی صاحب:
متاســفانه، مقامــات ظــامل رژیــم کابــل هیچگونــه ســهولت 

هــای اساســی زندگــی را در داخــل زنــدان هــا مهیــا نکــرده 

انــد، محــل نگهــداری زندانیــان بــه ســبب کــرثت زندانیــان 

ــه احســاس مکلفیــت  بســیار تنــگ اســت، آن هــا هیچگون

بــرای آمــاده ســازی رشایــط زندگــی در زنــدان هــا ندارنــد. 

زنــدان پلچرخــی ظرفیــت نگهــداری چهــار الــی پنــج هــزار 

زندانــی را دارد، امــا اکنــون رژیــم کابــل حــدود دوازده هــزار 

نفــر را در آن انداختــه انــد.

ادارٔه مجله:

ــی  ــٔه اختصاص ــک مصاحب ــن ی ــرتم ای ــب مح ــی صاح تراب

»مجلــه حقیقــت« بــا شامســت بــه نظــر شــام نقــش 

ــدای  ــکاس ص ــاندن و انع ــا در رس ــانه ه ــات و رس مطبوع

زندانیــان چقــدر موثــر اســت و توصیــه شــام بــه مــا 

چیســت؟

ترابی صاحب:
ــد  ــی طــرف مــی توانن ــا ؛ مطبوعــات و رســانه هــای ب یقین

مظــامل و وحشــت هــا را بازتــاب بدهنــد، مــردم را هوشــیار 

ــاری در  ــت ج ــان از وحش ــرای جهانی ــازند، ب ــدار بس و بی

ــان را برســانند،  ــد، صــدا زندانی ــرده بردارن ــان پ ــر زندانی براب

تــا ســازمان هــای بــرشی ایشــان را همــکاری بکننــد، نقــش 

رســانه هــا در جهــان امــروزی بســیار مهــم و بــارز اســت.

ادارٔه مجله:

ــا  ــی ی ــدام گفتن ــر ک ــر اگ ــرتم در آخ ــب مح ــی صاح تراب

پیــام بــرای زندانیــان داشــته باشــید و اینکــه تقاضــای شــام 

ــان  از جامعــه جهانــی و نهادهــای مربوطــه در امــور زندانی

ــه ملــت مســلامن چیســت؟ ــام شــام ب چــی اســت و پیغ

ترابی صاحب:
ــه  ــن مرحل ــه از ای ــت ک ــان اینس ــرای زندانی ــن ب ــه م توصی

آزمــون خداونــدی بــه شــکل بســیار خــوب اســتفاده بکنیــد. 

ــی  ــدی و حتم ــه ج ــوزش توج ــه آم ــکان، ب ــورت ام در ص

بکنیــد و زنــدان را ماننــد مدرســه و پوهنتــون بدانیــد، تــا از 

یکســو شــام را در ســپری منــودن مــدت حبــس همــکاری 

ــخصیت  ــث ش ــه حی ــده ب ــر در آین ــوی دیگ ــد و از س بکن

ــد.  ــه بروی ــه خدمــت جامع ــل و ســامل ب هــای قاب

بــه جامعــه جهانــی پیشــنهاد مــی کنیــم کــه بــر ادارٔه فاســد 

ــان ارج  ــلّم زندانی ــوق مس ــه حق ــا ب ــاورد، ت ــار بی ــل فش کاب

ــه  ــد و زمین ــه الزم بکن ــان توج ــت زندانی ــه صح ــذارد، ب بگ

ــرای شــان فراهــم بســازد. ــز ب هــای آمــوزش را نی

ادارٔه مجله:

در اخیــر از شــام تشــکر مــی کنیــم کــه وقــت خــود را در 

ــار مجلــه مــا گذاشــتید؟ اختی

ترابی صاحب:
ــت  ــه فرص ــتیم ک ــگذار هس ــم سپاس ــام ه ــان، از ش در پای

گفتگــو در مــورد چنیــن موضــوع مهــم و حســاس را 

مســاعد منودیــد.

امیدواریــم کــه ایــن صــدای مــا از طریــق شــام بــه جهانیــان 

. سد بر

پایان.
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و  یگانه  امارت اسالمی  آرامی هستیم.  و  ما خواهان صلح 

و  مذاکرات  به  را  اشغالگر  دشمنان  که  است  جهتی  اولین 

گفتگو دعوت کرد و خواست معضله افغانستان از این طریق 

کشانیده  کشتار  و  جنگ  به  موضوع  و  گردد  فصل  و  حل 

نشود. آن زمان دشمن متکرب به این دعوت امارت اسالمی 

را  تواند مجاهدینی  قایل نشد و گامن کرد که می  ارزشی 

که بجز خداوند احدی در عقب ندارند در چند روز محدود 

از بین بربد و حکومت دست نشاندهء خودرا در این کشور 

بلکه  اشغالگر  تنها دشمن  نه  امارت اسالمی  جابجا سازد. 

که  کرد  دعوت  نیز  را  فروخته  خود  و  اجیر  دشمنان  بارها 

مشکالت کشور را از راه گفتگو و دیالوگ حل کنند و آنان 

نباید در صف کفار و اشغالگران علیه فرزندان راستین ملت 

قرار گیرند اما جواب همیشه همین بود که طالب دیگر جای 

پا در کشور ندارد و به زودترین فرصت از بین برده خواهد 

و  شدند  متوسل  زور  به  خارجی  و  داخلی  دشمنان  شد. 

با  را  ما  مجاهدین  ایامن مستحکم  و  متین  ارادهء  خواستند 

تکنالوژی معارص و عساکر بیشامر و از کشورهای مختلف  

با شکست مواجه کنند مگر بعد از تقریبا دو دهه همه درک 

که  اشتباه  این  و  شدند  مرتکب  را  بزرگی  اشتباه  که  کردند 

اکنون جربان نا پذیر شده است برعالوه اینکه باعث تباهی 

کشور شد جان های دهها هزار جنگجو و ملکی را گرفت. 

در این جنگ ملیاردها دالر به مرصف رسید و باالخره کشور 

های حامیت کننده و کمک کننده از ادامه آن عاجز ماندند 

و اکنون در صدد پیدا کردن راه فرار هستند. 

متامی  و  است  شده  مواجه  شکست  به  دشمن  که  اکنون 

راهها، چال ها، نیرنگ ها وفریب های آن ناکاره ثابت شد، 

حریف  آنرا  روزگاری  که  زد  زانو  طالبی  هامن  مقابل  در 

ندانسته و آماده مذاکرات و گفتگوها با آن نبود. طالب که 

امروز به فضل خداوند متعال در متامی میدان های سیاسی، 

غرور  و  تکرب  از  دور  به  دارد  باال  دست  نظامی  و  فرهنگی 

فتح و پیروزی این زانو زدن دشمن را به جبین باز پذیرفت 

و به همین جهت چندین دور مذاکرات را با منایندگان آن 

صلح را دوست داریم اما ....
موفق افغان
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انجام داد. دشمن گامن می کرد که طالب که اکنون هژده 

سال در مقابل بیشرت از 50 کشور که از حامیت دهها هزار 

از  شاید  است  جنگیده  اند  برخوردار  فروش  وطن  داخلی 

و  باشد  شده  خسته  اشغالگران  مقابل  در  مبارزه  و  جهاد 

از  بعضی  از  تنازل  به  مذاکرات و گفتگوها مجبور  این  در 

و  بود  خوانده  کور  دشمن  گردید.  خواهد  خود  اساسات 

فراموش کرده بود که بر اساس رسم زندگی و قانون جنگ، 

کسی که در جنگ دست باال داشته باشد رشوط خودرا می 

برابری  از روی تعادل  با وی  پذیراند و هرگز ممکن نیست 

تعامل کرد و یا وی را وادار به نازل در اساسات دینی اش 

بود  شده  غافل  حقیقت  این  از  دشمن  این،  بر  عالوه  کرد. 

که داعیهء طالب جنگ بخاطر قدرت، کرسی و حکومت 

نبوده است تا خسته شده و به چند وزارت، ریاست و والیت 

تن دهد و در این راستا به فارموله چیزی بده و چیزی بگیر 

عمل کند. داعیهء طالب جهاد در مقابل اشغالگر و اعادهء 

یک نظام واقعا اسالمی در کشور بوده است که اندک ترین 

تنازل باعث خواهد شد تا پایه های این داعیه متزلزل شود 

و قربانی های هژده ساله به هدر برود. بنابرین مذاکرات و 

که  شد  متوجه  اشغالگر  دشمن  و  کشید  درازا  به  گفتگوها 

آنرا  نباید  و  است  دشواری  بسا  امر  طالب  با  کردن  معامله 

ساده و آسان شمرد. 

خواهان  شدیدا  افغانستان  اسالمی  امارت  دیگر،  سوی  از 

در کشور  تباهی  و  در کشور، خامته جنگ، کشتار  صلح 

است اما این شدت رغبت و خواهش هرگز باعث تنازل در 

اساسات داعیهء جهاد هژده ساله، تقدیم دهها هزار شهید و 

زخمی شده منی تواند. امارت اسالمی می داند که این همه 

مشکالت و مصیبت ها از اشغال رسچشمه گرفته است و 

خامتهء آن نیز با خامته اشغال گره خورده است. اگر واقعا 

از  اولرت  است  معضله  این  فصل  و  حل  راه  خواهان  کسی 

باید پای اشغال را قطع کند سپس درباره موارد دیگر  همه 

باندیشد. 

ملت  میان  در  تا  است  تالش  در  نیز  اکنون  دشمن  اگرچه 

تبلیغات  و  کند  ایجاد  فاصله  اسالمی  امارت  مجاهدین  و 

برای  گذشته  سالهای  جریان  در  مگر  دهد  انجام  زهراگین 

عمل  به  معتقد  اسالمی  امارت  که  است  شده  ثابت  ملت 

است و هرگز منی خواهد که عمل آن در مغایرت و مخالفت 

با سخنان آن قرار داشته باشد. امارت اسالمی هرگز دعوای 

میان تهی و دور از حقیقت نکرده است و تنها آنچه را بیان 

کرده است و به آنچه برای ملت وعده سپرده است که توان 

انجام عملی آنرا دارد. موضوع صلح و گفتگوهای کنونی 

نیز که یکی از آرمان های ملت ما است شامل همین قاعدهء 

کلی می گردد و امارت اسالمی منی خواهد که مذاکرات، 

گفتگوها و نتایج آن منایشی و بی مثر باشد. امروزه کسانی 

و  پیوستند  کابل  اجیر  ادارهء  به  صلح  بنام  که  دارند  وجود 

زندگی مرفه و آرام در کابل را یگانه دست آورد جنگ چندین 

سالهء خود می دانند و به آن راضی و خشنود هم هستند، 

نامنهادی را هرگز  امارت اسالمی برعکس چنین صلح  اما 

منی پذیرد که ملت از نتیجه و مثرهء آن مستفید نگردد بلکه 

تنها رهربان امارت اسالمی و فرزندان شان بتوانند با استفاده 

از آن صلح زندگی آرام و آسوده داشته باشند. ملت مجاهد 

افغانستان در دشوارترین حاالت از رهربیت امارت اسالمی و 

مواقف جهادی آن حامیت کردند، در این راستا قربانی مالی 

و جانی فراوانی را تقدیم کردند، خانه و کاشانهء خودرا از 

دست دادند، دهها هزار شهید تقدیم کردند، متحمل صدها 

پشتیبانی جهاد  و  این حامیت  نتیجهء  در  بیوه  و  یتیم  هزار 

شدند، و اینهمه را تنها و تنها بخاطر خشنودی الله متعال، 

اخراج اشغالگر و برپایی نظام الهی در کشور انجام دادند 

پس ممکن نیست این قربانی ها و جان فشانی ها با موارد نا 

چیزی تبادله گردد و نام آن صلح گذاشته شود. 

جهاد  داعیهء  اسالمی  نظام  برپایی  و  اشغالگران  خروج 

اسالمی  امارت  ناپذیر  تغییر  رشوط  و  اسالمی  امارت 

بر  اسالمی  امارت  بزرگان  که  نیست  ممکن  هرگز  و  است 

اکنون که دشمن به شکست مواجه شده است 
و تمامی راهها، چال ها، نیرنگ ها وفریب 
همان  مقابل  در  شد،  ثابت  ناکاره  آن  های 
طالبی زانو زد که روزگاری آنرا حریف 
با  گفتگوها  و  مذاکرات  آماده  و  ندانسته 
آن نبود. طالب که امروز به فضل خداوند 
سیاسی،  های  میدان  تمامی  در  متعال 
به دور  باال دارد  فرهنگی و نظامی دست 
از تکبر و غرور فتح و پیروزی این زانو 
و  پذیرفت  باز  جبین  به  را  دشمن  زدن 
به همین جهت چندین دور مذاکرات را با 

نمایندگان آن انجام داد.
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رو  از همین  کنند.  معامله  مهم  و  این موضوعات حساس 

تا درباره خروج  امارت اسالمی بارها اعالن کرده است که 

نهایی اشغالگران از کشور اتفاق صورت نگیرد، منایندگان 

امارت اسالمی حارض نیستند موضوعات دیگری را شامل 

این  بر  با جهت امریکایی منایند. عالوه  اجندای مذاکرات 

امریکایی  که جهت  دهد  اجازه منی  هرگز  اسالمی  امارت 

این چنین  یا  و  کند  داخلی کشور صحبت  در موضوعات 

به  مربوط  آنچه  زیرا  بگنجاند  مذاکرات  در  را  موضوعات 

امریکایی ها می شود موضوع خروج نیروها و ضامنت عدم 

استفاده خاک افغانستان علیه امنیت جهان در آینده می باشد 

و موضوعات دیگر از قبیل تعامل با ادارهء کنونی، تشکیل 

افغان که  به ملت  مربوط می شود  آن  تفاصیل  و  حکومت 

آنها خود بدون مداخلهء خارجی تصمیم آنرا اتخاذ خواهند 

منود. 

آرمان  دو  این  آوردن  بدست  که  دانند  می  ما  مسلامن  ملت 

چنانچه  اسالمی(  حکومت  قیام  و  اشغالگر  )خروج  بزرگ 

قربانی های زیادی را گرفت کار ساده و آسان هم نیست که 

در یک یا دو نشست حاصل شود و جهت بدست آوردن آن 

باید در پهلوی توکل به الله تعالی و دعای پیروزی، استفاده 

از حکمت و سیاست اسالمی، صرب و استقامت نیز نشان 

داد. این مسائل بزرگ و پیچیده که جان صدها هزار را گرفته 

است منی تواند در یک شبانه روز حل و فصل گردد بلکه 

آن  مختلف  ابعاد  در  تعمق  و  بیشرت  وقت  نیازمند  برعکس 

و  مهم  امر  این  در  هرگز منیخواهد  اسالمی  امارت  است. 

امارت  چنانچه  گیرد.  کار  عجله  از  کشور  و  ملت  حیاتی 

الله  شاء  ان  که  است  داده  اطمئنان  را  ملت  بارها  اسالمی 

هرگز فیصله یی منی کند که 

ملت  رسوایی  و  ذلت  باعث 

ما گردد و خون های  مجاهد 

برود.  هدر  به  ما  رزمندگان 

بدانند  باید  قهرمان  ملت  پس 

خواهان  اسالمی  امارت  که 

صلح و آرامی است، صلحی 

خروج  باعث  واقعا  که 

برپایی  اشغالگر،  نیروهای 

امنیت  تأمین  و  اسالمی  نظام 

و  راهها  به  هرگز  و  گردد  می 

حل هایی فریبکارانه که واقعا 

آوردها  دست  این  به  منجر 

نگردد تن منی دهد. شعار امارت اسالمی از آغاز مذاکرات 

خیلی واضح و آشکار است و بر هیچ کس پوشیده نیست 

که امارت اسالمی صلح واقعی می خواهد اما نه به قیمت 

رفنت  قیمت هدر  به  نه  و  ملی کشور،  و  دینی  های  ارزش 

خون های مجاهدین. چنانچه این صلح منی تواند به قیمت 

اشک های یتیم ها و مادران شهداء بدست بیاید بلکه آنچه 

و  مسلامن  ملت  آرامی  و  متعال  خداوند  خشنودی  باعث 

رنجدیده ما می گردد رسفهرست مطالبات امارت اسالمی 

قرار دارد که ان شاء الله در غیاب آن هرگز تعاملی با دشمن 

صورت نخواهد گرفت. 

دشمن اکنون نیز در تالش است تا در میان ملت و مجاهدین امارت اسالمی 
انجام دهد مگر در جریان سالهای  ایجاد کند و تبلیغات زهراگین  فاصله 
گذشته برای ملت ثابت شده است که امارت اسالمی معتقد به عمل است و هرگز 
نمی خواهد که عمل آن در مغایرت و مخالفت با سخنان آن قرار داشته باشد.

)خروج  بزرگ  آرمان  دو  این  آوردن  بدست  که  دانند  می  ما  مسلمان  ملت 
اشغالگر و قیام حکومت اسالمی( چنانچه قربانی های زیادی را گرفت کار 
ساده و آسان هم نیست که در یک یا دو نشست حاصل شود و جهت بدست 
آوردن آن باید در پهلوی توکل به اهلل تعالی و دعای پیروزی، استفاده 

از حکمت و سیاست اسالمی، صبر و استقامت نیز نشان داد.
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حرکت  خصوص  در  مناقشه  مورد  و  مهم  مسائل  از  یکی 

اسالمی طالبان و حکومتشان یعنی امارت اسالمی افغانستان 

به زنان و  حضور و نقش زنان در این حرکت و نگرش آن 

حقوق آنان می باشد. فی الواقع این مسئله یکی از مهمرتین 

و بزرگرتین بهانه ها و اهرم های دشمنان و بدخواهان حرکت 

اسالمی طالبان و مخالفین دولت امارت اسالمی است که با 

چشم پوشی از واقعیت ها، با پروپاگندا و تحریف به گمراه 

سازی افکار عامه پرداخته و می پردازند. 

امارت اسالمی بارها در پیامها و بیانیه ها و مقررات رسمی 

داشته  بیان  به وضوح  زنان  مورد حقوق  در  را  موقف خود 

امارت اسالمی وقتی که عنان  این، عملکرد  از  است. غیر 

آن  از  بعد  و  داشت  دست  به  عزیز  کشور  در  را  حکومت 

در مناطق تحت نفوذ و سیطره بیرق مبارک امارت اسالمی، 

گواه این مدعاست که نگاه امارت اسالمی به زن و حقوقش 

هامن نگاه متعادل و عادالنه اسالم و رشیعت غرای محمدی 

صلی الله علیه و سلم است. امارت اسالمی ضمن آنکه خود 

را مربا از سیاستهای نادرست منی داند، همواره کوشیده که 

در ساخنت و خدمت  دلسوزانه  و  فعال  نقشی  آحاد جامعه 

اینکه چنین خدماتی از چشم  باشند.  به کشور خود داشته 

بدخواهان و حتی خیرخواهان پوشیده مانده، دالیلی دیگر 

کافی  تجربیات  نبود  فرصت کم حکومت،  از جمله  دارد؛  

اطالع  برای  الزم  امکانات  و  وسایل  فقدان  سابق،  وافی  و 

منافقانه و مزورانه رسانه های مدعی بی  رسانی، سیاست 

از کاه توسط  طرفی، برجسته کردن ضعفها و ساخنت کوه 

دشمنان ملت غیور افغان و... را می توان به عنوان دالیل مهم 

دیدگاهشان  و  به طالبان  نسبت  منفی جوامع مختلف  نگاه 

درخصوص زنان ذکر منود.

یکی از اعرتاضات که در دهه هفتاد بر طالبان زیاد می شد 

و شاید بسیاری از خوانندگان ما به یاد نیاورند، جلوگیری 

از تعلیم و تربیت زنان و دخرتان در مکاتب بود. درحالیکه 

به جای خود  دخرتان  و  زنان  دوران  آن  در  معرتضان  هامن 

که مردان را به راحت و آرام منی گذاشتند و با دسیسه های 

امارت  تسلط  تحت  مناطق  کردن  ناامن  درصدد  گوناگون 

امارت  دستاورد  بزرگرتین  شاید  ذلک،  مع  بودند.  اسالمی 

از جمله  به مردم عزیز،  امنیت و عزت  دادن  اسالمی هدیه 

زنان و دخرتان، بود که حتی دشمنان هم چاره ای جز اعرتاف 

بین  درگیری  فضای  و  جنگی  وضعیت  اما  نداشتند.  بدان 

طالبان و جنگ ساالران قلدر و گردن کش فرصت مناسبی 

فراهم نکرد تا دخرتان و خواهران ما هم بتوانند در مکاتب 

به صورت رسمی به تعلیم و تعلم بپردازند. هرچند در هامن 

طالبان 
و مسئله حقوق زنان

حکمت اهلل حکمت
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کار می  زنان  از  در حد رضورت  اسالمی  امارت  زمان هم 

گرفت و اینگونه نبود که حضور آنها در ادارات و شفاخانه 

ها و... کال ممنوع باشد. اکنون در مناطق آزادشده از سیطره 

اجیران آمریکایی وضعیت بسیار بهرت است و مکاتب ذکور 

و اناث فعال هستند. 

و  افغانستان  مردم  دید  از  نباید  که  مهم  امر  یک  البته 

خیرخواهان امارت اسالمی مخفی مباند این است که جهان 

غرب به چیزی کمرت از تحمیل فرهنگ و عنعنات و آداب 

از  حامیت  مدعیان  بود.  نخواهد  راضی  خودش  رسوم  و 

تا زمانی حامی حقوق برش و  انسانها  آزادی  حقوق برش و 

آزادی او هستند که برش وفق میل آنها رفتار کند و بیاندیشد. 

در غیر این صورت هیچ حقی ندارد؛ اگر زن باشد پس آن 

به  باشد  مرد  اگر  و  کنند  تشبیه می  متحرک  ای  به خیمه  را 

دقیانویست و تحجر متهم می شود. یک مسلامن افغان نباید 

فریب چنین دروغ گویانی را بخورد که در کشورهای خود 

به مسلامنان آزادی مذهبی منی دهند و یکی بعد از دیگری 

حجاب  و  برقعه  پوشیدن  که  کنند  می  مصوب  را  قوانینی 

کامل را برای زنان مسلامن ممنوع و جرم قرار می دهند. 

از  پرهیز  ضمن  اسالمی  امارت  گیران  تصمیم  و  دلسوزان 

دیکته های خارجی و آداب و رسوم غربی، خاصتا در مورد 

زنان، به غایت و شدت به عنعنات و فرهنگ بومی احرتام می 

گذارند و الحمدلله این فرهنگ و آداب و رسوم با تعلیامت 

دارند.  همخوانی  اسالم  دینی 

پوشش  و  لباس  نوع  مثال 

وارداتی  )نه  افغان  زنان  اصیِل 

در  بیگانه(  کشورهای  از 

حساسیت  دهنده  نشان  بیرون 

به  افغانستان  جامعه  زیاد 

حال  این  با  است.  حجاب 

زنان محجبه در دیگر کشورها 

و...  عربستان  پاکستان،  مثل 

همه  دارند.  مختلفی  پوشش 

هستند،  اسالمی  حجابها  این 

اما هرکدام خاصه منطقه خود 

احرتام  همه  به  باید  و  است 

گفت  توان  منی  و  گذاشت 

پوشش و حجاب فالن کشور 

الغیر.  و  است  اسالمی  فقط 

خداوند به همه ما توفیق دهد با تعقل و درایت دسیسه های 

دشمنان را خنثی منوده و از فرهنگ و آداب و رسوم خوب 

خود حفاظت کنیم. 

امارت اسالمی بارها در پیامها و بیانیه ها و مقررات رسمی 
داشته  بیان  وضوح  به  زنان  حقوق  مورد  در  را  خود  موقف 

است. غیر از این، عملکرد امارت اسالمی وقتی که عنان حکومت 
را در کشور عزیز به دست داشت و بعد از آن در مناطق تحت نفوذ 
و سیطره بیرق مبارک امارت اسالمی، گواه این مدعاست که نگاه 
عادالنه  و  متعادل  نگاه  همان  حقوقش  و  زن  به  اسالمی  امارت 

اسالم و شریعت غرای محمدی صلی اهلل علیه و سلم است.

دیکته  از  پرهیز  ضمن  اسالمی  امارت  گیران  تصمیم  و  دلسوزان 
های خارجی و آداب و رسوم غربی، خاصتا در مورد زنان، به غایت 
و شدت به عنعنات و فرهنگ بومی احترام می گذارند و الحمدهلل 
با تعلیمات دینی اسالم همخوانی  این فرهنگ و آداب و رسوم 

دارند.
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درایـن روز هـا واژه هـای صلح ومصالحه چنـان بر رس زبان 

هـا حـک شـده وهمـه رسـانه هـا بالخصـوص درسوشـل 

میدیـا پیرامـون صلـح  ومصالحـه طـوری فعـال گشـتند که 

گویـا  درواقعیـت دنبـال همیـن گوهـر گـم شـده )صلـح( 

مـی گردنـد و مخلصانـه آنـر را جسـتجو مـی کننـد حتـی 

مطبوعـات جهانـی نیـز بـه ایـن  صـدا سـاز و سـامان مـی 

. هند د

آشـکارا اسـت که امریکایی ها، جمع ائتالف غربی ودسـت 

نشـانده گان اداره شـان در کابـل، طـی ۱۸ سـال گذشـته 

بـرای تحقق اهداف شـوم شـان در کشـور از اعـامل هرنوع 

فشـارنظامی، وحشـت، بربریت ودسیسـه ها اسـتفاده کردند 

ومظـامل گوناگـون را علیـه ملت مظلـوم ما روا داشـتند، اما 

ملـت غیـور افغانسـتان زیـر پرچـم امـارت اسـالمی بسـیج 

شـده و مردانـه وار علیـه اشـغالگران جنگیدند وزور شـان را 

مهـار کردنـد، حـاال اشـغالگران ومـزدوران شـان ناگزیر راه 

صلـح ومذاکـره را پیـش گرفتنـد تا اهدافـی را که  به وسـیله 

زور نتوانسـتند بدسـت آورنـد از ایـن راه بدسـت بیاورند.

و درایـن هـم تردیـدی وجـود نـدارد کـه جنـگ جـاری در 

کشـور جنـگ میـان کفر واسـالم و یـا جنـگ آزادی در برابر 

تحقـق  بـرای  کابـل  نشـانده  دسـت  اداره  و  اسـت  اشـغال 

اهـداف همیـن اشـغالگران گامشـته شـده و درایـن راسـتا 

مینامیـد. فعالیـت 

ظاهـرا کلمـه صلح و مصالحـه برای همه خوش آیند اسـت 

وقـرآن کریـم صلـح را مطلقـا خیـر نیز گفته اسـت امـا مردم 

هنـوز منـی دانند که اشـغالگران ومزدوران شـان بـا این واژه 

هـای مقـدس دنبـال چـه هسـتند؟ و از صلـح چـه مفهوم و 

برداشـتی دارنـد؟ ومطلب شـان از صلح چیسـت؟

هـای صلـح  پروسـه  همـه  دیـده شـده  کنـون  تـا  قراریکـه 

ومصالحـه هفـده سـاله اداره کابـل،  جـز فریـب، جعـل و 

تذویـر چیـزی دیگر نبـوده و پروسـٔه قالبی شـورای صلح و 

برنامـه هـای فریبنده آنان شـاهد این مدعی اسـت  و همواره 

شکسـت  ومبـارزه  جهـاد  میادیـن  در  کـه  اسـالم  دشـمنان 

صلح ومفهوم واقعی آن
سادات چرخی
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خـورده انـد، تالش کـرده انـد اهـداف شـان را از راه گفتگو 

ومصالحـه دنبـال منایند چنانچـه امریکایی ها واداره دسـت 

نشـانده شـان  در پروسـه صلـح کـه تـا هنـوز ادامـه داده اند 

جـز دام بـازی ومارگیـری دیگـر هیچ نوع صـدق و اخالص 

نداشـته انـد و یـا بـا اسـتفاده از ایـن پروسـه نام نهـاد صلح، 

کاری کـرده انـد کـه تطبیـق آن بـاالی ایـن ملـت غیـور از 

راه زور ممکـن نبـوده اسـت ومتأسـفانه بـر همچـو پروسـه 

هـای دروغیـن شـان پروسـه صلـح  ومصالحـه ملی نیـز نام 

اند. گذاشـته 

قهرمـان  ملـت  کـه  اینسـت  آور  تعجـب  بیشـرت  همـه  از 

افغانسـتان زیرقیـادت امارت اسـالمی این هژده سـال اسـت 

کـه در برابـر اشـغالگران و نظـام پوشـالی دموکراسـی کابل 

فـراوان جانـی  قربانـی هـای  درایـن راسـتا  مـی جنگنـد و 

ومالـی را متحمل شـدند تـا اینکه متجاوزین ومزدوران شـان 

را درمیـدان کار زار بـه شکسـت ونابـودی روبـرو کردنـد و 

اشـغالگران متکـرب امریکایـی مجبور شـدند عـوض جنگ، 

راه گفتگـو را برگزیننـد امـا مـزدوران داخلی شـان کـه هنوز 

نفهمیـده انـد کـه توانایـی بـاداران شـان در میـدان کار زار 

ذوب شـده، بـه بسـیار وقحـات و بـی رشمـی از یـک طرف 

سـخن از صلـح و مصالحـه می زننـد و ازسـوی دیگر برای 

ایجـاد صلـح خطـوط رسخ  تعیـن مـی منایند و مـی گویند  

درایـن صلـح بایـد دسـت آورد هـای هـژده سـاله )ارمغـان 

اشـغالگران ( تضمیـن شـود!؟

خیلی خنده آور اینسـت  که دسـت نشـانده گان این اداره، نه 

تنهـا خـود اراده ندارنـد و دارای کـدام هدف، برنامـه وانگیزه 

نیسـتند بلکـه آنـان رصف عاشـقان دالـر و اقتـدار بـه ویـژه 

سـفرهای خارجـی هسـتند، همه ترصفـات شـان کودکانه و 

عجوالنـه اسـت حتـی ظرفیـت ایـن را هـم ندارند تـا از یک 

رونـدی مدیریـت کننـد و جار و جنجـال هـای دوماهه آنان 

بـر رس انتخـاب چنـد تـن ازاشـرتاک کننـده گان کنفرانـس 

قطر، از هیچکس پوشـیده نیسـت که بآلخره این کشـمکش 

هـا منتـج بـه تهیـه یـک لیسـت نـا مطلـوب عریـض وطویل 

گردیـد کـه نه تنهـا ازطرف مجریـان کنفرانس دوحه وکشـور 

میزبـان رد شـد بلکـه مورد متسـخر طالبان، فعاالن سیاسـی 

ومطبوعـات نیـز قرارگرفـت بـا وجـود ایـن همه بـی کفایتی 

ایـن رژیـم کـه هر افغـان از عمل کـرد آن احسـاس خجالت 

میکنـد، از یـک نظام، مالکیـت صلح وحکومتداری سـخن 

میگویند!؟

اقـال اینهـا از خـود منـی پرسـند کـه خطـوط رسخ یـا حفظ 

ارمغـان امریکایـی هـا را کـه اینهـا مطالبـه دارنـد وهمـه راه 

هـای صلـح را کـه به وسـیله خطوط رسخ مسـدود سـاخته 

انـد،  صلـح چگونـه و از کـدام راه و منفـذ خواهـد آمد؟  و 

ایـن هژده سـال جنـگ های خامنان سـوز از بـرای چه بود؟

آشـکارا اسـت کـه ایـن هـژده سـال جنـگ و قربانـی ملـت، 

بـرای نابـودی اشـغال واهـداف شـوم آنان بـوده واکنـون که 

همـه از صلـح و مصالحـه سـخن میگوینـد درایـن صـورت 

خطـوط رسخـی در کار نیسـت و نبایـد از ارمغـان اشـغال 

سـخن گفـت و یـا از آن حامیـت کـرد، بگذاریـد کـه صلح  

بـه مفهـوم اصلـی اش دراین کشـور عرض وجـود کند و در 

ایـن هنـگام ممکـن اسـت کـه اسـباب صلـح نیـز بـه وجود 

 . بیایند 

بـرآن  اسـالم  رشیعـت  کـه  صلـح  ومثـرات  صلـح  واقعـا 

هدایـت مـی دهـد مثر بخـش، مفیـد و همه خیـر درآن نهفته 

باشـد. می 

اگـر بـه مرجـع اصلـی یعنی آیـات هـای قرآنی رجـوع کنیم 

درمـی یابیـم کـه صلـح چه وقـت می توانـد تحقـق  یابد.

ُه ُهَو  ِه إِنَـّ ـلِْم َفاْجَنـْح لََهـا َوتَـوَكَّْل َعـَى اللَـّ »َوإِْن َجَنُحـوا لِلسَّ

ـِميُع الَْعلِيـُم  َوإِْن يُِريـُدوا أَْن يَْخَدُعـوَك َفـإِنَّ َحْسـَبَك اللَُّه  السَّ

ِذي أَيَّـَدَك ِبَنـرْصِِه َوِبالُْمْؤِمِننَي« )انفـال:-۶۲ ۶۱( ُهـَو الَـّ

تـو هـم  داشـتند  بـه صلـح  اگـر دشـمنان متایـل  ترجمـه: 

بـه صلـح رغبـت نشـان بـده، و بـر خـدا تـوکل کـن؛ یقینـاً 

داناسـت. و  شـنوا  خداونـد 

آشکارا است که این هژده سال جنگ و قربانی 
ملت، برای نابودی اشغال واهداف شوم آنان 
مصالحه  و  صلح  از  همه  که  واکنون  بوده 
سخن میگویند دراین صورت خطوط سرخی 
در کار نیست و نباید از ارمغان اشغال سخن 
بگذارید که  کرد،  حمایت  آن  از  یا  و  گفت 
کشور  دراین  اش  اصلی  مفهوم  به  صلح  
ممکن  هنگام  این  در  و  کند  وجود  عرض 

است که اسباب صلح نیز به وجود بیایند .
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و اگـر بخواهنـد ]بـا اظهـار متایل به صلـح[ تـو را بفریبند، 

بـی تردیـد خداونـد تـو را بـس اسـت، اوسـت کـه تـو را بـا 

یـاری اش و بـه وسـیلۀ مؤمنـان نیرومنـد سـاخت.

مفرسیـن کـرام زیر کلیمه "للسـلم" می نویسـند که سـلم یا 

صلـح بـرای خـود اسـبابی دارد کـه بـدون تحقق آن اسـباب 

صلـح بـه وجود منـی آید.

»إمـا بالدخـول يف اإلسـالم، وإمـا بإعطـاء الجزيـة، وإمـا 

مبوادعـة، ونحـو ذلك من أسـباب السـلم والصلـح  فاجنح 

لهـا« تفسـیر طربی.

اگـر کفـار میـل داشـتند بـا پذیرفـنت اسـالم یـا جزیـه و یـا 

متارکـه ویـا قبـول کـدام خواسـته مسـلامنان، صلـح کننـد 

شـام هـم بـه صلـح رغبـت نشـان دهیـد.

پذیرفـنت اسـالم یـا دادن جزیـه و یـا متارکـه این همه اسـباب 

صلـح شـمرده مـی شـود بـا ایـن معنـی کـه درآمـدن صلـح 

قوانیـن  و  گـردد  تضمیـن  ومسـلامنان  اسـالم  خیـر  مطلقـا 

اسـالم کامـال پذیرفتـه شـود وهیچ رشطـی  منی توانـد مانع 

قوانیـن رشعـی باشـد کـه درحقیقـت قوانیـن رشعـی خـط 

رسخ بـرای مسـلامنان شـمرده مـی شـود وایـن هـژده سـال 

جنـگ و قربانـی بـرای همیـن هـدف علیـا کـه اعـاده نظـام 

اسـالمی اسـت بـه راه انداختـه شـده اسـت.

امـا متأسـفانه شـامری از وابسـته گان اداره کابـل کـه خـود 

را ظاهـرا مسـلامن هـم مـی دانند بـرای آمدن صلـح خطوط 

رسخ گذاشـته انـد وعمـدا مـی خواهنـد پروسـه آغـاز یافته 

مناینـد  سـبوتاژ  را  صلـح 

مثـال میگوینـد ]حفـظ نظـام 

آورد هـای  جـاری و دسـت 

رسخ  خطـوط  سـاله  هـژده 

ماسـت[ کـه  چنیـن خطوط 

بـا  مخالفـت  برمـال  رسخ 

بـار  چنانچـه  اسـت  صلـح 

هـا ثابـت هم شـده کـه اداره 

کابـل بـه آوردن صلـح دراین 

کشـور هرگـز صـادق نبـوده 

تهیـه  از  طوریکـه  اسـت 

لیسـت عریـض و نامطلوب 

شـان کـه بـرای یک نشسـت 

یـک  در  هـم  آن  مختـرص، 

کشـور خلیجـی، ثابت گردید کـه اداره کابل در پی سـبوتاژ 

پروسـه صلـح واقعـی  درکشـور اسـت.

ایـن  پـس  اسـت  رسخ  خطـوط  جـاری  نظـام  حفـظ  اگـر 

جنـگ هژده سـاله بـرای کدام هدف بـود؟ اگـر ارمغان های 

امریکایـی ها خطوط رسخ اسـت پس همیـن جنگ ها، این 

همـه ویرانـی ها، ایـن همه قربانـی های ملـت، مهاجرت ها 

وزنـدان هـا از برای چـه بود؟

معلومدار اسـت کـه صلح  وقتی دراین دیـار خواهد آمد که 

اسـباب صلـح به وجـود بیایند یعنـی همه آن چیز هـا منتفی 

شـود کـه ملـت قهرمـان افغانسـتان برخـالف آن جنگیدند و 

قربانـی دادند.

اگـر واقعـا امریکایـی هـا و اداره دسـت نشـانده آنـان صلح 

یگانـه  نیسـت  کار  در  رسخـی  خطـوط  پـس  میخواهنـد 

خطـوط رسخ بـرای همـه ملت مسـلامن افغانسـتان، قوانین 

رشعـی و نظـام خالـص اسـالمی اسـت و بـس.

معلومدار است که صلح  وقتی دراین 
دیار خواهد آمد که اسباب صلح به وجود 
بیایند یعنی همه آن چیز ها منتفی شود 
که ملت قهرمان افغانستان برخالف آن 

جنگیدند و قربانی دادند.
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پــه افغانســتان کــې د جګــړې د ملکــي زیانونــو مســئله پــه 

ــه شــوې چــې  ــوه داســې حساســه عاطفــي موضــوع بدل ی

تقریبــا د بلــې هــرې موضــوع پــه نســبت یــي رواين اغیــز او 

ټولنیــز غربګــون او انــګازه درنــه وي. کلــه چــې دهیــواد پــه 

کومــه ســیمه کــې ملکــي وګــړو تــه زیــان واوړي، پــه هغــه 

ــو  ــه مجالس ــی عام ــنیو او حت ــا، رس ــل میډی ــه سوش ورځ پ

ــه  ــن ل ــت عاملی ــې وي او د جنای ــربې ګرم ــر خ ــې د وی ک

هــرې خــوا پــه ســختۍ رسه محکومیــږي.

ــی اوس  ــړو ځپل ــو جګ ــت کلن ــې څلویښ ــس چ ــوږ اول زم

یــې رواين حالــت ډیــر نــازک دی او پــه خــاص ډول د 

ملکــي تلفاتــو پیښــې، د ښــځو او ماشــومانو مــرګ ژوبله او 

ورتــه جنګــي جرائــم ډیــر زیــات اغیــز پــرې لــري او ډیــر ژر 

ولــي غوســه راپــاروي. شــاید زمــوږ د اولــس دښــمنانو، 

اشــغالګرو او د هغــوی مزدورانــو بــه همدا حساســیت درک 

ــه اړه واقعــي  ــو پ ــو ځکــه د ملکــي مــرګ ژوبل کــړی وي ن

ــر دقــت  ــه ډی ــه توســط پ ــات او شــواهد د رســنیو پ معلوم

ــکل  ــط ش ــه غل ــال پ ــوع کام ــه موض ــوي او دغ رسه کنرتول

وړانــدې کــوي.

ــر یرغــل النــدې دی،  ــه داســې حــال کــې چــې اولــس ت پ

ورانــوي،  کيل  کــوي،  مببارونــه  اولــس  پــه  اشــغالګر 

ــه او اســباب  ــړوي، خلــک وژين، دخلکــو مالون ــه ن کورون

لوټــوي، مقدســات توهینــوي او حتــی مســاجد، مــدارس، 

مکاتــب، کلینکونــه او د عامــه نفعــې بیالبیــل بنســټونه 

تخریبــوي، خــو دا چــې راډیــو، ټیلویزیــون ، اخبــاراو 

ــه پراخــو  ــو ل ــې دي ن ــه الس ک ــمن پ ــنۍ د دښ ــورې رس ن

رســنیزو امکاناتــو پــه کار اخیســتنه د روان ظلــم پــه اړه 

ټــول حقائــق سانســوروي، واقعــي معلومــات پــټ ســايت 

ــر واقعــي شــکل  ــر ســطحي او غی ــه ډی او دغــه موضــوع پ

ــوي. ــدې ک وړان

خــو لکــه څنګــه چــې وایــي )ملــر پــه دوو ګوتــو نــه 

ــوع  ــو موض ــي عاموژن ــوا د ول ــغالګرو لخ ــږي( د اش پټی

هــم اوس دومــره پراخــه او زیاتــه شــوې ده چــې لــه پټیــدو 

وتلــې ده. بلــه دا چــې د اجتامعــي رســنیو لــه برکتــه ولــي 

ــه اړه  ــم پ ــوي ظل ــررسه ش ــر ت ــې د ه ــديل چ ــک توانی خل

ــر  ــتندات ډی ــره مس ــې او ک ــه، ویډیوګان ــواهد، انځورون ش

ــه دې ډول د  ــدې کــړي او پ ــه وړان ــدارې ت ژر د کتونکــو نن

اشــغالګرو لــه ظلــم او وحشــت څخــه پــرده پورتــه کــړي. 

پــه سوشــل میډیــا کــې د دغــه وړ شــواهدو مسلســل نــرش 

حبیب مجاهد
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هــم نــور د دښــمن لپــاره ســخته کــړې 

چــې خپــل ظلــم او قســاوت پــټ 

ــايت. وس

پــه دې لــړ کــې د ملګــرو ملتونــو 

پخــوا  دې  تــر  چــې  اداره  دیونامــا 

یــي پــه غیرعادالنــه ډول همیشــه د 

ملکــي تلفاتــو پــړه پــر مجاهدینــو 

اچولــه او پــه هــر راپــور کــې بــه یــي 

د اســالمي امــارت مجاهدیــن د ډیــرو 

جنګــي جرامئــو عاملیــن معــريف کول 

ــې  ــې ی ــور ک ــتي راپ ــل وروس ــه خپ پ

اعــرتاف کــړی دی چــې امریکایــي او 

داخــيل عســکر د اکــرثه ملکــي تلفاتــو 

عاملیــن دي.

 همــدا اوس تــازه پــه کابــل کــې د 

ملګــرو ملتونــو اســتازي دفــرت ) یونامــا( د روان ۲۰۱۹ 

میــالدي کال د لومړیــو دریــو میاشــتو پــه اړه راپــور خپــور 

کــړی چــې پــه هغــه یــې اشــغالګر او داخــيل ګوډاګیــان د 

ملکــي تلفاتــو پــه قضیــه کــې د ۶۱ فیصــده پیښــو عاملیــن 

ــه  ــي ل ــور وای ــا راپ ــړي دي. د یونام ــالن ک ــن اع او مجرمی

دې جملــې د ۸ فیصــده جنګــي جرمونــو عاملیــن خارجــي 

اشــغالګر او د ۵۳ فیصــده جنګــي جرمونــو او ملکــي 

ــيل  ــو، م ــم د اردو، پولیس ــي رژی ــن د ګوډاګ ــو عاملی تلفات

ــوال دي. ــد ټوپک ــورو ادارو اړون ــت او ن امنی

ــو  ــر کال د لومړی ــم د تې ــه ه ــه څ ــوي: ک ــور زیات ــاد راپ ی

څلــور میاشــتو پــه پرتلــه د ملکــي وګــړو مــرګ ژوبلــه ۲۳ 

ســلنه کمــه شــوې خــو کومــه مــرګ ژوبلــه چــې رامنځتــه 

ــئول  ــه مس ــوال ځواکون ــي او نړی ــې دولت ــره ی ــر ډې ــوې ت ش

ــې  ــو درې میاشــتو ک ــه لومړی ــا وايــي؛ د کال پ دي.یونام

ټولټــال ۱۷۷۳ ملکــي وګــړو تــه مــرګ ژوبلــه اوښــتي چــې 

لــه ډلــې یــې ۵۸۱ تنــه مــړه او ۱۱۹۲ نــور ټپیــان شــوي، پــه 

ــادو شــمېرو کــې د  ۵۸۲ ماشــومانو تلفــات هــم شــامل  ی

دي چــې لــه منځــه یــې ۱۵۲ ماشــومانو ژونــد ژونــد بایللی 

او پاتــې یــې ټپيــان دي.

مــوږ تاســو تــه معلومــه ده چــې یونامــا پــه افغانســتان کــې 

ــل  ــرت دی. او مل ــده دف ــازمان مناین ــو د س ــرو ملتون د ملګ

ــې د  ــه ی ــرثه بودیج ــې اک ــازمان دی چ ــه س ــا هغ ــد بی متح

امریــکا د متحــده آیاالتــو لخــوا تامینیــږي. پــه دې اســاس د 

ملګــرو ملتونــو اکــرثه مواقــف د امریــکا تــر ســیوري النــدې 

ــالوه  ــه ع ــاتلو ن ــې س ــر ک ــه نظ ــو پ ــي ګټ وي او د امریکای

کــوم موقــف پــه اســانه نــه يش اعالنولــی. دې تــه پــه پــام 

ــه  ــي چــې پ ــو اداره هــم من رسه چــې اوس د ملګــرو ملتون

افغانســتان کــې د اکــرثه جنګــي جرمونــو او ملکــي تلفاتــو 

ــې  ــو داس ــان دي، دا ن ــوی پلوی ــاد هغ ــغالګر ی ــن اش عاملی

مثــال لــري لکــه د دوی لــه منځــه چــې پــه دوی چــا ګواهــي 

ویــيل وي چــې معموال دغــه وړ ګواهــي انکارناپذیــره  وي.

ــه  ــه شــوه چــې پ ــو ثابت ــه څــو کلون ــه دې ډول وروســته ل پ

افغانســتان کــې د بدمرغیــو، وژنــو او غمیــزو اصــيل عامــل 

اشــغال دی، چــې پــه دې هیــواد کــې یــې د جګــړې اور بــل 

کــړی، لــه اولــس یــې آرام او اطمینــان اخیســتی دی او هــره 

ورځ خلکــو تــه ځــاين او مــايل زیانونــه اړوي. د یونامــا لوړ 

راپــور تــه پــه پــام رسه نــور بایــد اولــس د رســنیو پــه هغــو 

پوچــو تبلیغاتــو پســې الړ نــه يش چــې مجاهدینــو د ملکــي 

تلفاتــو ســرت عاملیــن معــريف کــوي. ځکــه رســنۍ یــوازې د 

خپلــو هغــو بادارانــو لپــاره دغــه تبلیغــات کــوي چــې دوی 

متویلــوي او د  عامــه اذهانــو د انحــراف او ګمراهــۍ لپــاره 

یــې ګومــاريل دي.

زموږ اولس چې څلویښت کلنو جګړو ځپلی اوس یې رواني 
د  پیښې،  تلفاتو  ملکي  د  ډول  خاص  په  او  دی  نازک  ډیر  حالت 

اغیز  او ورته جنګي جرائم ډیر زیات  او ماشومانو مرګ ژوبله  ښځو 
اولس  د  زموږ  شاید  راپاروي.  غوسه  ولسي  ژر  ډیر  او  لري  پرې 
درک  حساسیت  همدا  به  مزدورانو  هغوی  د  او  اشغالګرو  دښمنانو، 
او  معلومات  واقعي  اړه  په  ژوبلو  مرګ  ملکي  د  ځکه  نو  وي  کړی 
شواهد د رسنیو په توسط په ډیر دقت سره کنترولوي او دغه موضوع 

کامال په غلط شکل وړاندې کوي.

موږ تاسو ته معلومه ده چې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو 
د سازمان نماینده دفتر دی. او ملل متحد بیا هغه سازمان دی چې 
امریکا د متحده آیاالتو لخوا تامینیږي. په دې  اکثره بودیجه یې د 
اساس د ملګرو ملتونو اکثره مواقف د امریکا تر سیوري الندې وي 
او د امریکایي ګټو په نظر کې ساتلو نه عالوه کوم موقف په اسانه نه 

شي اعالنولی.
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از اوایــل اشــغال افغانســتان تــا حــال شــعارهای بــه گــوش 

مــی رســد بنــام مبــارزه بــا تروریســم و حفاظــت افغانســتان 

از دســت تروریســت هــا.

ــد کــه کــی تروریســت و  ــا لحظــه ای فکــر کــرده ای ــا آی ام

ــه اســت؟  بیگان

ــتاده  ــاکر و فرس ــه عس ــد ک ــرده ای ــر ک ــه ای فک ــا لحظ آی

هــای امریکایــی و ناتــو بیگانــه و تروریســت انــد یــا طالــب 

ــانی؟ ــاری و بدخش قنده

آیــا لحظــه ای فکــر کــرده ایــد کــه مفکــوره )برنــارد لوئیــس( 

تروریســتی اســت یــا از علــامی کــرام و )مرحــوم مــال 

محمــد عمــر مجاهــد(؟

ــم  ــرآن عظی ــد کــه حافظــان ق ــا لحظــه ای فکــر کــرده ای آی

ــی  ــا امریکای ــد ی ــت ان ــه و تروریس ــدوزی بیگان ــان قن الش

ــد؟ ــی کنن ــان م ــا را مبباردم ــه آنه ــه کورکوران ــای ک ه

آیــا لحظــه ای فکــر کــرده ایــد کــه مســاجد و مــدارس دینــی 

مراکــز و منابــع تروریســت انــد یــا رسبــازان اشــغالگری کــه 

آنهــا را ویــران مــی کننــد؟

ــد کــه کــودکان معصــوم کــه  ــا لحظــه ای فکــر کــرده ای آی

در خــواب فــرو رفتــه تروریســت و بیگانــه انــد یــا کســانیکه 

بــا طیــارات بــی پیلــوت آنهــا را بــه شــهادت مــی رســانند؟

ــظ  ــر حف ــانیکه بخاط ــد کس ــرده ای ــر ک ــه ای فک ــا لحظ آی

ــد  ــی دهن ــود رسم ــان خ ــران افغ ــاب خواه ــوس و حج نام

تروریســت و بیگانــه انــد یــا کســانیکه بــرای نابــودی حیــای 

ــد؟ ــان افغــان کمــر بســته ان ــان و حجــاب زن زن

داکــرتان و مــردم ملکــی تروریســت انــد یــا رسبــازان 

ــرده و  ــورش ب ــان ی ــه ش ــاالی خان ــبانه ب ــه ش ــغالگر ک اش

نامــوس افغــان را کشــان کشــان بــه زنــدان هــا مــی برنــد؟ 

آیــا لحظــه ای فکــر کــرده ایــد افغانهــای کــه در گوانتانامــو 

ــت  ــه و تروریس ــیراند بیگان ــی اس ــل زندگ ــر غیرقاب و جزای

انــد یــا امریکایــی هــای کــه در خــاک شــان پادشــاهی مــی 

کننــد؟

آیــا لحظــه ای فکــر کــرده ایــد طالبانــی کــه شــب و روز بــا 

داعــش مــی جنگنــد و شکســت آنهــا و اربابان شــانرا حتمی 

کردنــد تروریســت و بیگانــه هســتند یــا آمریکایــی هــای کــه 

شــبانه بــاالی زنــدان طالبــان در ولســوالی آبکمــری والیــت 

بادغیــس یــورش بــرده و ۴۰ تــن از جنگجویــان داعــش را 

در این خاک چه کسی بیگانه است؟
نویسنده: سلمان رحیمی
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بــا خــود بــه نقطــه نــا معلــوم انتقــال داده انــد؟

آیــا لحظــه ای فکــر کــرده ایــد کــه رهــربان طالــب 

مثــل مرحــوم مــال محمــد عمــر مجاهــد کــه یــک 

روز خــارج از کشــور خــود نرفــت یــا شــهید مــال 

اخــرت محمــد منصــور کــه بــه دســت اشــغالگران 

امریکایــی شــهید شــد یــا شــیخ هیبــت اللــه 

ــاع از خــاک افغانســتان  ــرای دف ــدزاده  کــه ب آخن

پــرسش را قربــان کــرد بیگانــه و تروریســت 

هســتند یــا ارشف غنــی کــه خــودش و خانــواده 

اش تابعیــت آمریکایــی دارنــد و همچنیــن وزراء 

ــه اش؟؟؟ کابین

ــد کــه هــزاران طالبــی کــه در  ــا لحظــه ای فکــر کــرده ای آی

ــا  ــت ب ــتند و سالهاس ــیر هس ــل اس ــم کاب ــای رژی ــدان ه زن

مشــقت و ســختی هــای گوناگــون دســت و پنجــه نــرم مــی 

کننــد از کجــا هســتند؟

آیــا لحظــه ای فکــر کــرده ایــد هــزاران جــان برکــف امــارت 

ــروز در  ــن ام ــزاران ت ــهادی و ه ــر استش ــه منتظ ــالمی ک اس

ــل  ــار و عوام ــا کف ــربد ب ــرصوف ن ــاد م ــنگرهای داغ جه س

اجیــر داخلــی شــان هســتند از کجــا هســتند و فرزنــد کــی 

هســتند؟

خداونــد متعــال بــرای همــه عقــل داده اســت ای کســانیکه 

فریــب خــورده ایــد بیشــرت در چشــامن تــان خــاک نریزیــد و 

ســنگ صلیــب را بــه ســینه نزنیــد خیلــی درد آور اســت بــه 

خصــوص اینکــه جوانــان افغــان و مســلامن کــه بــرای دفــاع 

از صلیبیــان و اهــداف شــان خــون مــی ریزنــد .

ــانه  ــرم و رس ــگ ن ــب جن ــید و فری ــن باش ــع بی ــد واق بیایی

ــان  ــوچ و می ــا شــعارهای پ ــد کــه ب هــای دشــمن را نخوری

ــتفاده  ــوء اس ــام س ــود ش ــول زده و از وج ــام را گ ــی ش ته

ــد.  ــی کنن م

ــل  ــه نفــع اداره کاب ــی    ... ب موجودیــت اشــغالگران امریکای

بــوده و متــام منافــع آنهــا در وجــود غربــی هــا تامیــن مــی 

ــای  ــب گفتگوه ــی تخری ــواره در پ ــه هم ــانی ک ــود کس ش

ــد. ــز افغانســتان ان ــح و آرامــش واقعــی ملــت عزی صل

ــالمی  ــارت اس ــهید ام ــزاران ش ــون ه ــت خ ــروز از برک ام

را  همدیگــر  تــا  شــده  مســاعد  آن  فرصــت  افغانســتان 

در آغــوش بگیریــم و دســت در دســت هــم داده  و بــه 

زیرســاخت هــا ، معــارف، و محیــط زیســت کشــور خــود 

توجــه کنیــم و دســت رد بــه ســینه ای اشــغالگران و کســانی 

کــه چشــم طمــع بــه خــاک مــا را دوختــه و فکرهــای پلیــد 

ــم. ــد بزنی در رس دارن

به امید لحظه ای تفکر!

عظیم  قرآن  حافظان  که  اید  کرده  فکر  ای  لحظه  آیا 
امریکایی  یا  اند  تروریست  و  بیگانه  قندوزی  الشان 

های که کورکورانه آنها را بمباردمان می کنند؟

کابل  اداره  نفع  به  امریکایی    ...  اشغالگران  موجودیت 
بوده و تمام منافع آنها در وجود غربی ها تامین می 
شود کسانی که همواره در پی تخریب گفتگوهای صلح و 

آرامش واقعی ملت عزیز افغانستان اند.
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هامنطــور کــه انتظــار مــی رفــت طالبــان عملیــات بهــاری 

خــود را بــا نــام مبــارک و خجســتٔه »الفتــح« طبــق معمــول 

ســال هــای گذشــته اعــالن کــرد و در بســیاری از مناطــق 

ــم  ــور منظ ــه ط ــن ب ــی مجاهدی ــای نظام ــه ه ــور حمل کش

ــران  ــرارگاه هــای دشــمنان خارجــی و اجی ــه ق ــق علی و دقی

ــه دســت آمــده  ــده و طبــق معلومــات ب داخلــی آغــاز گردی

تــا اکنــون ده هــا پوســتٔه مهــم نظامــی فتــح، صدهــا عســکر 

کشــته و زخمــی و عملیــات »الفتــح« بــا مــورال و روحیــٔه 

ــان اســت.  بســیار قــوی و عالــی در جری

انتخــاب نــام مبــارک »الفتــح« بــر عملیــات بهاری ســال ۹۸ 

هجــری شمســی کــه خــود نویــد بخــش فتــح و پیــروزی در 

جریــان جنــگ هــا اســت؛ انتخــاب بســیار بــه جا و شایســته 

اســت و ان شــاء اللــه العزیــز بهــرت از هــر وقــت دگــر فتــح 

و پیــروزی رسارسی و آزادی کشــور از چنــگ اشــغال را 

ــال  ــه امس ــت ک ــد نیس ــد و بعی ــی کن ــی م ــان تداع در اذه

ــه هــای ضعیــف  ــح« پای ــارک »الفت ــات مب ــان عملی در جری

و سســت رژیــم تحمیلــی و پوشــالی غــرب بــر افغــان هــا، 

بــرای همیشــه از هــم فــرو ریختــه و بســاط ظلــم و تجــاوز 

خارجــی هــا و وحشــت و جنایــت اجیــران داخلــی از ایــن 

ــوم و  ــر ملــت مظل ــن جمــع، و نظــام عــدل الهــی ب رسزمی

خــاک عزیــز افغانســتان حاکــم گــردد.

ــی  ــالن م ــی اع ــان در حال ــح« طالب ــاری »الفت ــات به عملی

ــا در کشــور قطــر مــرصوف  ــی آنه ــم مذاکرات شــود کــه تی

ــی هــا  ــا امریکای ــٔه مذاکــرات ب ــر ادام ــی و مشــورت ب رایزن

ــاال را  ــت ب ــز دس ــت نی ــدان سیاس ــان( در می ــوده و )طالب ب

ــی و خارجــی از آن خــود کــرده  ــه دشــمنان داخل نســبت ب

ا َفَتْحنَا َلَك َفْتحًا ُمبِينًا                                                               إِنَّ
ابو صهیب حقانی
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انــد و طبعــا ایــن اعــالن پیروزمندانــٔه عملیــات، بــر 

رونــد مذاکــرات تاثیــر عمیــق امــا مثبــت خواهــد 

گذاشــت و مــورال و روحیــٔه مذاکــره چیــان طالب 

ــه  ــبب حوصل ــرده و س ــه ک ــش تقوی ــش از پی را بی

افزایــی شــان مــی شــود. 

طالبــان در اقدامــی نیــک و ســتودنی در مــنت 

ــبت رشوع  ــه مناس ــه ب ــود ک ــی خ ــٔه نظام اعالمی

ــار  ــد یکب ــرش کردن ــح« منت ــاری »الفت ــات به عملی

دیگــر بــر صفــوف دشــمن )فریــب خــورده هــای 

داخلــی( صــدا زده کــه بیاینــد و خــود را از مــرگ 

بیهــوده در مســیر غلــط اســتعامر و نوکــران شــان 

ــوند و در  ــلیم ش ــن تس ــه مجاهدی ــات داده و ب نج

پیروزهــای اخیــر بــر اشــغالگران و دشــمنان دیــن 

ــرادران مجاهــد خــود یکجــا شــوند  ــا ب و خــاک ب

کــه امیدواریــم عســاکر بــا احســاس و اولیــای بــا 

ضمیــر رسبــازان افغــان در نهادهــای مختلــف ایــن 

ــا جــان و دل گــوش  ــان را عمیقــا ب ــه طالب ــام خیرخواهان پی

داده و ســبب نجــات عســاکر افغــان از ورطــٔه هالکــت 

شــوند.

ــح«  ــاری »الفت ــات به ــام عملی ــر پی ــه دگ ــل توج ــٔه قاب نکت

ایــن بــود کــه رهــربی طالبــان بــه همــه افــراد دســتور دقــت 

ــات را داده کــه مراقــب رس و جــان ملــت مظلــوم  در عملی

خــود باشــند و ایــن در واقــع تبلیغــات و توطئــه هــای 

ــان و  ــه طالب ــه علی ــه همیش ــد ک ــی کن ــع م ــمنان را دف دش

مجاهدیــن زهرافشــانی مــی کننــد کــه گویــا خــدا نخواســته 

ــات  ــن عملی ــردم در حی ــال م ــان و م ــت ج ــا در حفاظ آنه

ــی  ــی م ــی توجه ــا ب ــرده ی ــت ک ــود غفل ــی خ ــای نظام ه

کننــد؛ ایــن پیــام واضــح نشــان داد کــه طالبــان هامنگونــه 

کــه تشــنٔه هالکــت اشــغالگران و ایــادی اجیــر آنهاینــد بــه 

هــامن انــدازه و بلکــه بــه مراتــب بیشــرت مراقــب حــال ملــت 

مظلــوم خــود بــوده و صینــات از جــان و مــال مــردم خــود را 

از هرچیــز مقــدم شــمرده و در ایــن راســتا از هیــچ تالشــی 

ــتند.  ــوده و نیس ــذار نب فروگ

اکنــون کــه عملیــات مبــارک »الفتــح« در رستــارس کشــور 

ــا  ــعارهای »ی ــا ش ــرب و ب ــه اک ــکن الل ــای کفرش ــره ه ــا نع ب

ــا شــهادت« آغــاز  ــا »رشیعــت ی ــا پیــروزی« و ی شــهادت ی

ــران  ــا روح و روان دشــمنان خارجــی و اجی ــده مطمئن گردی

ــه  ــده و ب ــع ش ــرز واق ــرس و ل ــش در ت ــش از پی ــی بی داخل

ــا  ــی آنه ــیمگی و وارخطای ــبب رساس ــده و س ــت افتی وحش

گردیــده اســت و شــاید دســت بــه دسیســه و تبلیغــات منفی 

بزنــد؛ امــا کــه خوشــبختانه طالبــان در میــدان تبلیغــات نیــز 

ــه  ــد شــکار توطئ ــز نبای ــر را داشــته و ملــت عزی دســت برت

هــا و تبلیغــات دروغیــن و منفــی دشــمنان در رســانه هــای 

تحــت امرشــان شــوند بلکــه بایــد از چینــل هــای رســمی و 

منابــع درســت نرشاتــی اخبــار و جریانــات دقیــق و درســت 

کشــور را تعقیــب کننــد. 

به امید فتح کامل در عملیات مبارک »الفتح«

بهاری  عملیات  بر  »الفتح«  مبارک  نام  انتخاب 
بخش  نوید  خود  که  شمسی  هجری   ۹۸ سال 
فتح و پیروزی در جریان جنگ ها است؛ انتخاب 
بسیار به جا و شایسته است و ان شاء اهلل العزیز 
بهتر از هر وقت دگر فتح و پیروزی سراسری و 
را در اذهان تداعی  از چنگ اشغال  آزادی کشور 

می کند.

طالبان در اقدامی نیک و ستودنی در متن اعالمیه 
عملیات  شروع  مناسبت  به  که  خود  نظامی 
بر  دیگر  یکبار  کردند  منتشر  »الفتح«  بهاری 
صفوف دشمن )فریب خورده های داخلی( صدا 
زده که بیایند و خود را از مرگ بیهوده در مسیر 
به  و  داده  نجات  شان  نوکران  و  استعمار  غلط 

مجاهدین تسلیم شوند.
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مرشوع  جمهور  ریس  نه  اول  روز  از  غنی  ارشف  اول: 

نتیجه  نه می باشد، بلکه یک مدیر که در  ومنتخب  بود و 

)وزیر  میانجگری »جانکیری«  و  به وساطت  و  معامله  یک 

خارجٔه وقت امریکا( به میان آمده است.

استدالل  خود  قانونی  غیر  فیصله  برای  محکمه  سرت  دوم: 

سرتمحکمه  را  فیصله  اینچنین   ۱۳۸۸ سال  در  که  منوده 

منوده بود که باید گفت آن وقت هم چنین یک فیصله غلط 

باید فیصلٔه غلط  تکرار  آیا یکبار دیگر هم  انجام شده بود 

شود؟

افغانستان  اینکه براساس احکام قانون اساسی  سخن دیگر 

بلکه  نیست،  اساسی  قانون  تفسیر  مرجع  محکمه  سرت 

افغانستان  قانون اساسی  بیست و یکم ماده  براساس حکم 

مطابقت به ارزیابی قوانین قانون اساسی، فرمان های تقنینی، 

معاهده بین الدول و میثاق های بین املللی، به درخواست 

چوکات  در  آن  تفسیر  برای  محاکم  یا  و  حکومت  جانب 

حکم قانون برابر به صالحیت سرت محکمه می باشد، در این 

ماده صالحیت تفسیر مواد قانون اساسی برای سرت محکمه 

داده نشده است،  که اینچنین اقدام استقاللیت قوه قضایئه 

را زیر سوال می برد.

نه یک  سوم: از ۱۸ سال بدینسو سرت محکمه هیچ گاهی 

باشد؛ چرا که همیشه تحت  نه هم می  و  بوده  قوه مستقل 

تاثیر حکومت و طرف های سیاسی قرار داشته، اگر این نهاد 

واقعا استقالل می داشت نظر به وضعیت اسفبار ملت در 

ارتباط نیروهای اشغالگر یک فیصله ی را صادر می کرد، که 

حد اقل در ارتباط عملیات های شبانه، مباردمان های کور، 

یک فیصله را به سمع شان می رسانید؟

و چه یک گام نیکی می بود که اگر این قوه، یک جنگساالر، 

باند مافیا، دزدان کالن، مفسد و خائن را محاکمه می منود؟

مهار  ارتباط  در  نهاد،  این  اگر  که  شد  می  خوب  چی 

ساخنت وحشت ها و قطع کشتار افراد ملکی یکبار توصیه 

خیرخواهانه می داشت؟

اینگونه   اما چون استقالل و  قوت نداشته و ندارد همیشه 

فیصله های منایشی وفرمایشی را صادر کرده و می کند.

رفاه  جهت  که  است  گفته  بیانیٔه  در  محکمه  سرت  چهارم: 

را صادر  فیصله  این  کشور  علیای  ومصالح  مردم  وآسایش 

کرده است، حاالآنکه در موجودیت ارشف غنی رس و مال 

اقتصاد  نیست،  امنیت  باشد،  منی  محفوظ  مردم  وناموس 

ضعیف شده، اضافه تر از ۶۰ فیصد مردم تحت فقر وبیچاره 

نان  جز  به  خود  دسرتخوان  در  حتی  کند،  می  زندگی  گی 

خشک برای خوردن دیگر چیزی ندارد، جنگ شدید جریان 

کوچ  رسمايه  است،  شده  ضعیف  اندازه  بی  تجارت  دارد، 

کرده است ، نرخ ارز افغانی پاینئ آمد، حاکمیت حکومت 

خیلی محدود شده است،  سیاست خارجی به انزاو کشانیده 

شده است و ...

در کنار همه این بدبختی ها،  دست اندازی اشخاص وافراد 

اوج خود  به  فساد  است،  افزایش  به  رو  اشغالگران  مغرض 

مالیه  اخذ  بدل  در  یافته،  افزایش  برابر  چند  مالیه  رسیده، 

این  مانند  تاوان  بوده،  ضعیف  نهایتا  خدمات  ارایه  گزاف، 

وامثالهم به مردم و نظام می رسد.

به  محکمه  سرت  مثل  مهمی  نهاد  که  بود  آن  رضورت  بناء   

منافع  نظر گرفنت  با در  قوه مستحکم  ومستقل  عنوان یک 

علیاء کشور بحث چگونگی تقسیم اوقات بر روند خروج 

صلح  به  رسیدن  جهت  و  کند،  اعالن  را  خارجی  نظامیان 

وآرامش واقعی و قطع جنگ وخون ریزی فیصله ی را اعالن 

می داشت تاکه به طرف های درگیر جنگ پیام می داشت که 

مذاکرات به نتائج نهایی خود نزدیک می شد، واینها منحیث 

را  ایامنی، وجدانی، و ملی خود  علامء وقضات مسولیت 

اداء می منودند.

وما علینا االابالغ املبین

چند سخن کوتاه به ارتباط فیصلهٔ ستر محکمه !
خیراهلل شینواری 
ترجمه: مصعب بغالنی
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کتاب »از دل مبارزه« اولین اثر چاپی عامل جوان و نویسندٔه 

اخیر  دهٔه  تراژیدی  آن  در  که  است  ابوصهیب حقانی  توانا 

اشغال کشور عزیز، شهکاری های جهادی و موضوعات 

مختلف را گنجانیده است.

و  نظامی،  سیاسی،  اوضاع  مورد  در  صاحب  حقانی   

اجتامعی کشور مقاالت زیادى نوشته، از جمله همین مقاله 

ها که بعضی از آن ها را برای کتاب »از دل مبارزه« انتخاب 

و ترتیب داده است.

تقدیم  مبارزه  دل  از  را  جهادی  قیام  داعیٔه  صاحب  حقانی 

منوده است، از مکر، ظلم و فساد دشمن پرده برداشته، از 

اطفال  و  زنان  شهادت  بر  محبوب،  مردم  مظلومیت  بابت 

در  که  قهرمان  مجاهدین  برای  و  ریختانده  اشک  معصوم 

مقابل دشمن مجهز و مغرور بر ضد آنان می رزمند؛ گلهای 

عقیده را تقدیم منوده است.

 همچنین در این کتاب اظهار همدردی خویش را برای مردم 

مظلوم سوریه، میامنار، فلسطین و ... بیان داشته، قاتالن را 

محکوم منوده، و به خاطر غصب قبلٔه اولی مسلامنان )بیت 

املقدس( و بر مظلومیت و محکومیت باشندگان آن قطرات 

اشک اش جاری شده است.

آزادی بیان، حاکمیت یک طرفه و سانسور ظاملانه آن طوری 

است که به خاطر یک پوست و یا کامنت، مردم را شکنجه و 

یا در زندان های سیاه دموکراسی زندانی شده اند.

دشمن با استفاده از شیوه ها و راه های مختلف بسیار تالش 

را  اشغال  پایه های  و  خاموش،  را  جهادی  داعیٔه  که  کرده 

محکم و دوامدار ساخته و به اطمينان کامل پالن های شوم 

خود را تطبیق و عملی کند.

در چنین حالت و وضعیت ذکر شده، اهميت جهاد مطبوعاتی 

یابد و طبعا چیزی که  و فرهنگی بیش از پیش افزایش می 

لذا  بیشرت می گردد،  آن هم  به  باشد رضورت  زیاد  اهمیتش 

وقت  در  که  است  مجاهد  نویسندٔه  یک  شانسی  خوش 

کند. بسته  همت  کمر  مهم  و  سرتگ  کار  این  به  رضورت 

 در وضعیت جاری فعالیت های مطبوعاتی و ادبی که شامر 

مجاهدين قلم به دست خیلی اندک، و شهرت شان کالعدم 

است؛ ولی باز هم در میدان عمل )مجاهدین قلم به دست( 

را  دشمن  که  اند  داده  انجام  را  موثر  و  قوی  فعالیت  چنان 

وادار به اعرتاف منوده اند.

یک مثال از فعالیت  قوی و موثر نویسندگان مجاهد، از دل 

مبارزه کتاب حقانی صاحب است.

یکی  مثال  برای  دارد؛  ها  مبارزه خیلی خصوصیت  دل  از   

شده  نوشته  سلیس  و  دلنشین  شیرین،  زبان  به  که  آنست 

است، دیگر آنکه آن  واقعیت ها و موضوعات را در خود 

گنجانیده که در خیلی از کتاب ها یافته منی شود.

حقانی  محرتم  برادر  برای  را  مبارزه«  »دل  از  کتاب  چاپ 

صاحب مبارک باد می گویم.

این،  از  بیشرت  قلم  در سنگر  که حقانی صاحب  دارم  آرزو 

خدمات شایانی را انجام بدهد و جهت تنویر افکار عامه با 

انقالبی، ضد اشغال و سیکوالریزم، از خود  دلنوشته های 

آثار با ارزش بیشرت صدقه جاریه کند.

با احرتام
 نوراحمد سعید

 به امید آزادی و قائم شدن نظام اسالمى در کشور عزیز 
برج حمل  1398 هش

از دل مبارزه تا فتح دلها

)از صفحه ۱۰ و ۱۱ کتاب از دل مبارزه(

 به قلم: نور احمد سعید 
)مسئول بخش تالیف و ترجمه کمسیون امور فرهنگی امارت اسالمی(
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رمضان در لغت يا ماخوذ از رمض است مبعنای سوخنت؛ 

چون به سبب روزه گرفنت این ماه گناهان انسان می سوزد و 

نابود می گردد از همین لحاظ این عبادت را رمضان نامیدند 

و يا آنکه مشتق از رمض می باشد و معنای رمض سوخته 

شدن؛ چون ماه صیام موجب سوختگی و تکلیف نفس می 

گردد.

و در اصطالح رشیعت عبارت از آن ماه است که مسلامنان 

در آن به نیت اینکه روزه دار هستند از طلوع صبح صادق تا 

غروب آفتاب از خوردن، آشامیدن و جامع کردن اجتناب و 

دوری می منایند.

بین شعبان و شوال می  از سال قمری  نهم  ماه  نام  رمضان 

از  یکی  اسالم؛  علامء  متام  اتفاق  به  شک  بدون  که  باشد 

ارکان اساسی پنجگانٔه اسالم بوده و در هر سال یکبار باالی 

هر فرد مکلف امت اسالمی فرض عین می گردد و فرضیت 

اسالمی  امت  اجامع  و  الله  و سنة رسول  الله  کتاب  به  آن 

ثابت شده است.

"َشْهُر   : فرماید  می  الشان  عظیم  قرآن  در  متعال  خداوند 

َرَمَضاَن الَِّذي أُنِْزَل ِفيِه الُْقرْآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى 

ْهَر َفلَْيُصْمُه َوَمْن كَاَن َمِريًضا أَْو  َوالُْفرَْقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّ

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر" )البقرة : ۱۸۵( َعَى َسَفٍر َفِعدَّ

ترجمه: ماه رمضانی كه در آن قرآن نازل شده است، قرآن که 

باطل  و  در جدایی حق  روشنی  دالیل  و  مردمان،  رهنامی 

است، پس هرکه از شام این ماه را دریابد، باید آن را روزه 

بدارد، و اگر کسی بیامر و یا مسافر باشد، روزهای دیگری 

را روزه بگیرد .

و از پیامرب صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند 

إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَنَّ  بُِنَي اإْلِْساَلُم َعَى َخْمٍس ، َشَهاَدِة أَْن اَل   " :

َوالَْحجِّ  كَاِة ،  َوإِيَتاِء الزَّ اَلِة ،  َوإَِقاِم الصَّ اللَِّه ،  ًدا َرُسوُل  ُمَحمَّ

البخاري، كتاب اإلميان، باب  َرَمَضاَن " )صحيح  َوَصْوِم   ،

دعائکم ایامنکم،  رقم :۷(

بر  -۱ شهادت  است:  یافته  بنا  پنج چیز  بر  اسالم   : ترجمه 

اینکه محمد  و  ندارد   یگانه وجود  اینکه خدای جز خدای 

درسها و پندهایی از ماه رمضان المبارک!
 سعید مبارز
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پیامرب خداست  ۲ - و اقامهء مناز  ۳ - و دادن زکات ۴ - و 

حج بیت الله الحرام  ۵ - و روزه گرفنت. 

روزه  و  بوده  دین  ارکان  از  رکنی  رمضان  روزٔه  این  بر  بناء 

گرفنت آن بر هر مسلامنی به رشوط معین آن فرض عین می 

باشد و منکر فرضیت آن به اتفاق علامء، مرتد وخارج از دین 

اسالم است. 

چنانچه از عنوانی این مطلب نیز دانسته می شود در اینجا 

مطالب وابحاث فقهی روزه بخاطر  کوتاه بودن دامنٔه مقاله 

مورد بحث قرار منی گیرد فقط به درسها و پندهای که انسان 

مسلامن باید از خالل ماه رمضان بگیرد و بعد از ماه روزه به 

آنها جامٔه عمل بپوشاند،  مخترصا در اینجا تذکر می دهیم : 

الف -  یکی از درسهای که از ماه رمضان گرفته می شود این 

است که در ماه رمضان انسان خود را از خوردن و نوشیدن 

و  حکم  بخاطر  خویش  همرس   با  آمیزش  و  حالل  اشیاء 

برای  نگهداشنت  و  امساک  این  دارد،  می  باز  خداوند  امر 

ما چنین درس می دهد که متام اشیاء حالل که خود را از 

متام  رمضان  از  بعد  داشتید،  می  باز  رمضان  درخالل  آنها 

آنها برای تان حالل است فقط به حکم خداوند خود را از 

نوشیدنی ها و خوردنی ها باز دارید.  بدون شک وقتی که 

به حکم خداوند خود را از اشیاء که قبال انجام می دادیم، 

بازداشته توانستید، نگهداشنت نفس از اشیای حرام به مراتب 

برای تان سهل و آسان است .

ب- در ماه مبارک رمضان انسان زمانی که گرسنه و تشنه می 

شود ناخود آگاه به فکر فقراء، یتیامن و مردمان بی بضاعت  

که دایم در رمضان و بعد از رمضان در چنین حالت سخت 

برس می برند، می افتد و از وضعیت آنها متاثر می گردد. از 

این می توان چنین درس گرفت که بعد از رمضان اگر شام 

سیر و سیرآب هستید بدانید که صدها طفل یتیم، فقیر و بیوه 

زن حالت بد را می گذرانند نباید آنها را فراموش منایید و در 

حالی که شام شب هنگام با شکم سیر رس بر بالین نرم می 

گذارید قبول منایید که ده ها تن از همجواران و همسایگان 

فقیرتان با شکم گرسنه می خوابند انسانیت و اسالمیت تان 

این را تقاضا می کند که به فکر آنها هم باشید.

شاعر علیه الرحمه چه زیبا این نکته را در قالب شعر بیان 

فرموده است : 

بنی آدم اعضای یکدیگرند***که درآفرینش ز یک گوهر اند 

چو عضو بدرد آورد روزگار *** دیگر عضوها را مناند قرار 

تو کز محنت دیگران بیغمی ***  نشاید نهند نامت آدمی 

ج - در ماه رمضان انسان در حین افطار بی نهایت میل به 

زودترین  به  مناید  غروب  آفتاب  که  مجرد  به  و  دارد  طعام 

فرصت شکم خود را سیر منوده و گرسنه گی و تشنه گی 

گرفت  درس  چنین  توان  می  این  از  مناید  می  رفع  را  اش 

که روزها و سالها فقراء و مساکین در چنین وضعیت قرار 

دارند و محتاج لقمٔه نان خشک هستند که با آن برای خود 

تو  باید  آورند  بدست  چیزی  توانند  منی  اما  بدهند  انرژی 

برادر که خداوند در رزق ات وسعت آورده، همچنانچه در 

حین افطار به فکر پر کردن شکمت بودی و تالش می کردی 

مشتاقانه  تو   مثل  فقرا  که  بدانی  را سیر منایی  زودتر خود 

منتظر لقمه نانی هستند باید بر انفاق و صدقات و رسانیدن 

طعام و آذوقهء به فقراء و مساکین حریص باشی و بشتابی .

د - اکرث مردمان در ماه روزه به زعم اینکه ماه روزه ماه عبادت 

و بندگی و ماه تقرب و نزدیکی به الله جل جالله است به 

منازها و عبادتها پایبندتر گردیده و دایم مناز را به جامعت 

ادا می کنند و به تراویح حارض می شوند، از این می توان 

و  عبادت  به  روزه  ماه  در  چنانچه  که  گرفت  درس  چنین 

پرستش الله جل جالله رو آوردیم باید بعد از روزه هم چنین 

باشیم و اگر بتوانیم بهرت از قبل باشیم در واقع می توان از 

از آن  بعد  برای ماه های  اعداد  به عنوان مترین و  ماه روزه 

استفاده کرد؛ چون وقتی خود را عادت دادیم که در رمضان 

هر شب ۲۹ رکعت مناز را با حوصله کامل به جامعت ادا 

کنیم بعد از رمضان ادای ۹ رکعت به جامعت خیلی برای ما 

سهل و آسان است. 

هــ - درس اخیر که میتوان از رمضان گرفت سحر خیزی، 

در  چنانچه  باشد  می  نافله  عبادات  و  قرآن  تالوت  تهجد، 

رمضان صبحگاهان از خواب بلند شده و تهجد می خوانیم، 

انجام می  نافله  را تالوت می کنیم و عبادات  قرآن رشیف 

برای  و  داده  ادامه  را  عبادات  آن  رمضان  از  بعد  باید  دهیم 

خویش به یک عادت مبدل کنیم.

خود  گنهکار  و  عاجز  بندگان  متام  برای  جالله  جل  الله 

توفیق طاعت، عبادت، بندگی، خیرات، صدقات، کمک به 

مستمندان و فقیران و برادران مستضعف و بی بضاعت شان 

در متام اوقات خصوصا در ماه پربرکت رمضان را عنایت 

بفرماید.

و ما را از ثواب طاعات و عبادات فرضیه و نافله شان بی 

نصیب نفرماید .
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االستفتاء: محرتم مفتی صاحب! 

اگر یک شخص برای این به جهاد برود که مردم بگوید که 

فالن شخص به جهاد رفته شخص شجاع و دلیر است می 

خواهد که مردم وی را ببینند که فالنی جهاد می کند، چنین 

شخص از جهاد ثواب می برد؟

 و اگر شهید شود واقعا شهید شمرده می شود؟

)مال نور احمد مجاهد(

الجواب  حامداً ومصلیا و بعد:

در اسالم برای هر عبادت نیت رشط است، بالخصوص در 

جهاد، چون که بعد از ایامن جهاد از همه اعامل عمل  بهرت 

است، اگر شخصی نیت اش خراب باشد نه تنها اینکه ثوابی 

را کسب منی کند بلکه به سبب ریاء و تفاخر در آن عمل 

عذاب خواهد کشید.

۱=  عن  ايب  هریرة  رضی  الله  تعالی  عنه قال: قال رسول 

الله صى الله عليه وسلم: " »إن أول الناس يقىض عليه يوم 

فقال:  فعرفها،  نعمته  فعرفه  به  فأيت  استشهد،  رجل  القيامة 

قال:  استشهدت  حتى  فيك  قاتلت  قال:  فيها؟  عملت  فام 

كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به 

فسحب عى وجهه حتى ألقي يف النار،

اال  العمل  من  اليقبل  تعاىل  الله  ان   : الحدیث   ويف    =۲

ماكان خالصا  وابتغى به وجهه : اخرجه الطرباين والنسايئ  

الزواجر 1 ص \74

۳=  ويف  املشارع  ۲\ ۶۳۲: اما من غزا ریاءا  و سمعة  و 

افتخارا  لیقال هوغاز او شجاع او نحو ذلک  و مل یخطر بباله  

قصد التقرب الی اهللا تعالی البتة بحیث لوخال من االطالع 

من یتوقع منه  الثناء واملدح اوقرب املنزلة  ملاحمله  قصد 

القربة علی الجهاد و بذل نفسه  فيه  فان هذا اذا قتل لیس 

بشهید عنداهللا بالخالف بل خلیق يف صفقته  بالخرسان و 

هو احد الثالثّة الذین تسعربهم الناریوم القیامة  قبل الخالئق 

لتقربه  بالعبادة الی غیر من رشعه اوعبد بها غیره  فختم له   

باالرشاک  ۔ کام فی روایة ابی هریرة رضی الله تعالی عنه  

والله  تعالی  اعلم 

اگر امیر و یا مجاهدین تحت امرش تقوا نداشته باشند؟

االستفاء: محرتم مفتی صاحب! 

در گروپ ما بعضی اشخاص بسیار بی تقٰوی استند، حتی 

امیر ما هم بی تقٰوی است، حاال ما می خواهیم بخاطر جهاد 

ما کدام  این عمل  در  برویم،  یا والیت  دیگر ولسوالی   در 

مشکلی رشعی است یا نه؟ 

 )چند تن از مجاهدین(

الجواب حامداً و مصلیا و بعد:

 آن اُموری که که در جامعه تعلق دارد در آن به حاالت خاص 

افراد نظر منی شود بلکه بر آن مفاسد و مشکالت نظر می 

شود که اثرات منفی آن در اطاعت امیر فاسد و در رفاقت 

رفیق بی تقٰوا زیاد باشد.

امر معروف رضوری است، و در  تقٰوا در  بی  امیر  اطاعت 

گناه از آن هیچ نوع اطاعت نیست؛ اما در جدا شدن از امیر 

ایجاد تفرقه، غیبت، بهتان،  افراد بی تقٰوی چونکه سبب  و 

افرتاء، دروغ، و انواع دیگر از گناه های کبیره و افکار غلط 

می شود، و در حالیکه هر یک از این کارها باز در اصل گناه 

کبیره اند لذا درست نیست.

همراهی  با رفیق فاسق در تشکیل رفاقت اینقدر بد نیست بلکه 

می شود فاسق رنگ صالح را بگیرد، اما آن گناه های کبیره که 

پرسش ها و 
پاسخ های شرعی

تحقیق، اصدار و فتوا: مفتي ابو یاسر )عفی عنه(  )قسمت دوم(
ترجمه: واحد ترجمه و تحقیق مجله
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در فوق ذکر شد مانع فتح و نرصت از طرف اللههلالج لج می شوند.

به جای  و  کنید،  ترک  را  این گروه  اینکه  به جای  اگر شام 

دیگر بروید،  باید در اصالح امیر و رفیق های تان کوشش 

کنید، وظیفه ی امر بااملعروف و نهی عن املنکر را رشوع 

کرده و به الله تعالٰی هلالج لج رجوع و با ترضع دعاء کنید که 

اینها اصالح شوند.

و اصول »ادعو الٰی سبیل ربک باالحکمة واملوعظة الحسنه« 

را در نظر بگیرید!

 \۴ البخاري   صحیح   رشح   الباري   فیض  يف   کام 

۱۷۵حدیث  رقم  2852 وطبع  اخری  ۳\ ۳۴۰ فيه إمياء 

إىل أصل عظيم، وهو أن األمور التي تتقوم من الجامعة ال 

ينظر فيها إىل األحوال األفراد خاصة ال تخلو عن بر وفاجر 

فلو  الخيار؛  إال  فيها  يكون  ويتعذر وجود جامعة ال  دامئا، 

توقف األمر عى تلوم مثل تلك الجامعة ألدى إىل تعطيل 

يدرك  ما ال  السائر:  املثل  الخي، وقد سار يف  أكرث أعامل 

كله، ال يرتك كله. فلام كان »الجهاد ماض إىل يوم القيامة«، 

وهوأمر جامعة، ومعلوم أن خي األمئة ال يتيرس دامئا، فإما 

أن يتعطل الجهاد، أو يبقى مع كل بر وفاجر؛ فنه عى أن ال 

يؤيد  قد  تعاىل  الله  فإن  األمئة،  بفجور  الجهاد  متتنعوا عن 

الناس،  أحوال  تفحص  يف  فإن  أيضا.  الفاجر  بالرجل  دينه 

والتأخر عن فاجرهم تأخرا عن الخي املحض، وهو الجهاد، 

انعدامه، فإطاعة فاجر أوىل من إعدام  وذلك قد يؤدي إىل 

خي، والتطوق بالذل أبد الدهر.

والله  تعالی  اعلم

آیا در طهارت مسح آرنج است؟

االستفتاء: محرتم مفتی صاحب!  

بعضی اشخاص بعد از مسح رس، و گوش ها آرنج را هم 

مسَح می کند آیا رشعاً این مسح جواز دارد؟

)مولوی ابو یوسف(

طهارت   در  آرنج  مسحِ  وبعد:  ومصلیا  حامداً  الجواب 

)وضوء( نه سنت است ونه هم مستحب، نه در احادیث ذکر 

شده است و نه هم  در مذهب ما فقهاء در رشح و فتاوا ذکر 

کرده است، لٰهذا اگر شخصی به این نیت انجام دهد که در 

آرنج اش ممکن کدام جای خشک مانده باشد باز پروا ندارد، 

ولی به نیت سنت و یا مستحب این کار را نباید انجام دهد.

انظرالهندية  ۱\۶ الفصل الثاين  قوله :وسنن الوضوء وهي 

فقه  يف  تفصیله  وایضا   .. املتون   مايف  علی  عرشة  ثالثة 

املیرس ص\۴۰ سنن الوضوء  . وایضا رداملحتار وغیرها .

آیا در این صورت عکاسی جواز دارد؟

االستفاء: محرتم مفتی صاحب!

 اگر در جای حدود رشعیه مثل حد زناء یا حد رسقه اجراء 

میشود فیلم برداری و نرش آن چطور است؟ در این صورت 

بعضی مردم از آن استفاده ی غلط و یا اهانت می کند!

)م نعیم (

الجواب حامداً ومصلیا وبعد: 

تعارض  در  فساد  و  مصلحت  که  جای  در  فقهاء  نظر  به 

داده می شود، در  برای دفع فساد  آن جا ترجیح  شوند، در 

صورت مذکور همین تعارض است، که در عکاسی و نرش 

اش میشود که بعضی از مصلحت و فایده ها باشد، ولی از 

طرف دیگر در این صورت سیکولر ها،  اشغالگران و کفار 

از این سوء استفاده می کنند، و برای بدنام کردن اسالم، و 

امارت، و دلرسدی مردم از آن استفاده می کنند.

عائشة  ۱\۲۱۵عن  رح  البخاري  الصحیح  الجامع  کاميف 

رضی الله تعالی عنها: أن النبي صلی الله علیه وسلم قال لها 

یاعائشة لوال ان قومک حدیث عهدبجاهلیة المرت بالبیت 

فهدم فادخلت فیه مااخرج منه والزقته باالرض .

ويف رشح املجلة لالتايس رح ۱\۷۰  فاذاتعارضت مفسدة 

ومصلحة فدفع املفسدة مقدم يف الغالب الن اعتناء الرشع 

باملنهیات اشدمن اعتنائه باملأمورات  وملایرتتب علیها من 

الرضر املنايف لحکمة الشارع يف النهی.

یکی از صورت های کشاورزی که مردم به آن گرفتار اند!

االستفتاء رقم محرتم مفتی صاحب!

در منطقٔه ما بلکه در همه کشور  )افغانستان( حاال این رائج 

و  است  شخص  یک  از  )شمسی(  سولر  و  زمین  که  است 

که  است  این  سوال  حاال  دیگر،  شخصی  از  عمل  و  تخم 

آیا این نوع مزارعت )دهقانی( رشعاً درست است یا خیر؟ 

مولوی سیف الرحٰمن 

الجواب حامداً ومصلیا و بعد: این نوع مزارعت )دهقانی( 

مذکور در رشع صحت ندارد،  و در این رابطه مرصحات در  

همه کتاب های ما است.

لواحد  والبقر  االرض  ص\۱۳۰وانکانت  القدوري  کاميف 

والبذر لواحد فهي باطلة الخ

والبقرلواحدوالعمل  االرض  کانت  ۵\۲۸۰فان  التبیین  ويف 

والبذرآلخر ... والباقي بینهام فسدت الخ .

وهکذايف املتون کلها

والله تعالی اعلم
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ټایمــز(  ورځپاڼې)واشــنګټن  امریکایــۍ   مشــهورې 

ــه دايس جګــړه کــې  ــکا افغانســتان کــې پ لیکلــې امری

ــه ژر  ــي ځواکون ــه لري،امریکای ــای ن ــر ده چــې پ را ګی

ــې  ــر ک ــه قط ــي، ورځپاڼ ــتانه را ووځ ــه افغانس ــد ل بای

ــه  ــو خــربو ت ــځ روان ــکا ترمن ــارت او امری داســالمي ام

پــه اشــاره زیاتــوي:» کــه همــدا خــربې بــې پایلــې پــای 

تــه ورســیږي نــو هــم امریــکا بایــد لــه افغانســتانه پښــې 

ســپکې کــړي«

ــه مهــال فکــر کاوه  ــر افغانســتان دیرغــل پ یرغلګــرو پ

چــې دغــه هیــواد بــه ژر  تســخیر کــړي، لــه دې ځایــه 

بــه پــه ســیمه کــې خپلــې ګټــې ســايت او تــر ابــده بــه  

دافغــان ولــس پــه برخلیــک لوبــې کــوي. بــوش ویــل 

لــه افغانســتانه دوتلــو نیــت نــه لــري او بلېــر بیــا ویــل 

چــې لــږ تــر لــږه پنځــوس کاله بــه افغانســتان کــې وي.

ــنیو  ــتعامري رس ــال داس ــه مه ــل پ ــغالګرو  دیرغ  اش

ــایلو  ــو وس ــرور رسه دخپل ــورا غ ــه خ ــه پ ــه میکرافون ل

ــې د  ــپې او ورځ ــه  دش ــدې کاوه،دوی ب ــش وړان منای

ــه دافغــان  ــه خول ــو پ ــې نطاقان ــو کرای پښــتو او دري ژب

ــې  ــه ی ــل ب ــو مالګــې شــیندلې او  وی ــر پرهرون ولــس پ

ــې ۵۲  او ډرون  ــف ۱۶، ب ــه ای ــاليف ځواکون ــې ایت چ

وال  زغــره  مبونــه،  توغندي،کلســټر  الوتکې،کــروز 

ګاډي ،پرمختللــې ټیکنالــوژي او پریامنــه ډالــر لــري او 

ــچ  ــو این ــر مځکــه ی ــوړې  فضــاء پ ــه ل ــادره  داچــې ل ن

ــم اوري!! ــې ه ــکالو ی ــي او ښ ــی وین ش

هــوش  دهــوش  تــه  یرغلګــرو  امــارت  اســالمي 

ــو  ــر ټټ ــر دجــوش پ ــوش او بلې سپارښــتنه وکړه،خــو ب

ســپاره وو، پــه خپلــو وســایلو غــرور یــې عقــل ســلب 

ــه  ــه ن ــور څ ــې ن ــه ی ــو پرت ــو او نړول ــه وژل ــړی و، ل ک

امیراملومنیــن  امــارت موســس  پیژنــدل، داســالمي 

ــو  ــه دې نړیوال ــه الل ــد رحم ــر مجاه ــد عم ــال محم م

جګــړه مارانــو تــه پــه خطــاب کــې وویــل:» دا ســمه ده 

چــې وســلې مــرګ کــوالی يش،خــو مــرګ ګرځــوالی 

هغه مقاومت چې یرغلګر یې پرګونډو کړل 
سید شریف
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نــي« نــړۍ نــن دمــال صاحــب رحمــه اللــه دهمــدې 

معنــی داره جملــې مصــداق وینــي، مجاهدیــن لــه یــو 

ټوپــک او چانټــې رسه د مجهــزو او مغــرورو یرغلګــرو 

ــوه ګــوزار  ــوه ی ــه ی ــو اډو ورننوځــي او  پ ــو لوی ــه لوی پ

درځنونــه یرغلګــر عســکردمرګ کنــدې تــه ټېــل وهــي.

ــړی  ــګار ک ــه ټین ــل څخ ــه پی ــل ل ــس د یرغ ــان ول افغ

چــې پــه خپلــه پاکــه خــاوره کــې ناپــاک یرغلګــر 

ــاتنې  ــو دس ــي ګټ ــي او وطن ــه ددین ــو ب ــر هغ ــه مني،ت ن

ــه  ــغالګر پ ــې اش ــوي چ ــه دوام ورک ــارزې ت ــې مب روان

یومخیــزه توګــه زمــوږ لــه هیــواده وځــي. یرغلګــرو او  

دچــارو ځینــو ماهرینــو)؟( دافغــان ولــس دغــه دریــځ 

دغــره رسه د رس جنګولــو پــه معنــی بالــه او فرمایــل بــه 

یــې چــې اوس وخــت او حالــت بدلــون موندلــی، لــه 

نړیوالــو ځواکونــو رسه مقابلــه ناممکنــه ده،هغــوی چې 

کــوم ځــای تــه تلــيل، پــه زور نــه دي ایســتل شــوي!!  

ــړه  ــه ک ــا ثابت ــو وار بی ــت ی ــادي مقاوم ــر روان  جه مګ

چــې افغانــان نــه ایلیدونکــي خلــک دي،د تېــر پــه څېــر 

ــی او  ــواک راڅملول ــاوز زبرځ ــو متج ــم  ی ــن ه ــې ن ی

ــړۍ اوري.  ــې ن خرپای

افغــان ولــس داســالمي امــارت پــه مــرشي ددښــمن ګڼ 

پالنونــه او اهــداف لــه منځــه یــو وړل او دګــران هیــواد 

د نیامیــې لــه زیاتــې برخــې یــې یرغلګــر او ګوډاګیــان  

ــه ورځ  ــح ځواکون ــارت فات ــالمي ام ــړل. داس ــارو ک ج

پــه ورځ پــر دښــمن ګــړۍ ورتنګــوي او مظلــوم ولــس 

لــه یرغــل، فســاد او ظلــم څخــه خالصــوي.

دنــړۍ زیاتــره سیاســتوال او پــه ځانګــړې توګــه امریــکا 

ــکا  ــې امری ــاور دي چ ــه دې ب ــن پ ــارو ماهری ــې دچ ک

ــل تاریــخ  ــکا دخپ ــه خوړلــې، امری افغانســتان کــې مات

پــه اوږده)اتلــس کلنــه( جګــړه کــې نــه یــوازي داچــې 

ــې  ــر بل ــې ورځ ت ــري، بلک ــه ل ــه ن ــته راوړن ــه الس کوم

طالبــان پیــاوړي کیــږي او دواک ســاحه یــې پراخیــږي.

الس  څخــه  ټمبګــۍ  رس  لــه  ربایــد  نــو  امریــکا 

ــه  ــول پوځون ــل ټ ــه افغانســتانه خپ ــرژره ل واخــيل،ژر ت

وبــايس، کنــه تاریــخ بــه پــرې تکــرار يش او افغانســتان 

ــتان يش. ــې قربس ــه ی ب
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طفلک هوشیار
سال  ده  هنوز  که  طفلکی  دید  و  شد  مسجد  داخل  شخصی 
نماز می خواند. این شخص منتظر  نداشت خیلی به آرامی 

ماند تا طفلک نماز خودرا خالص کرد. 
آن شخص گفت: پسرم! بچهء کی هستی؟

طفلک جواب داد: من از پدر و مادر هر دو یتیم هستم.
شخص گفت: آیا می خواهی پسر من باشی؟ 

می دهی؟ شخص  طعام  مرا  گرسنه شدم  اگر  گفت:  طفلک 
گفت: بلی.

می  خریداری  برایم  لباس  بودم  برهنه  اگر  گفت:  طفلک 
کنی؟ شخص گفت: بلی.

طفلک گفت: اگر مریض شوم تو مرا شفا می دهی؟ شخص 

گفت: این در توان من نیست.
گفت:  شخص  کنی؟  می  زنده  مرا  بمیرم  اگر  گفت:  طفلک 

این هم در توان من نیست.
طفلک گفت: پس از عمو! مرا برای کسی بگذار که مرا پیدا 
کرد و هدایت کرد. کسی که مرا خوراند و نوشانید. کسی 
که اگر بیمار شوم مرا شفا می دهد. کسی که وقتی بمیرم 
از وی توقع دارم که در روز  مرا زنده می کند. کسی که 

آخرت گناه های مرا ببخشد.
ایمان  خدایی  آن  به  گفت:  شد سپس  خاموش  آن شخص 

آوردم که هر کی به او توکل کند اورا کفایت کند. 

ماه رمضان
رمضان ماه نهم سال هجری قمری است. در این ماه تمامی 
می  روزه  آفتاب  غروب  تا  صادق  صبح  آغاز  از  ها  مسلمان 

گیرند و هیچ چیزی نمی خورند و نمی نوشند.
مسلمان ها هنگامی که روزه می داشته باشند نباید سخنان 
با  یا  و  دهند  دشنام  را  یکدیگر  نباید  ها  آن  بزنند.  بیهوده 

یکدیگر جنگ و جدال کنند.
مهتاب  دیدن  با  ماه  این  باشد.  می   30 یا   29 رمضان  ماه 
رمضان شروع می شود و با دیدن مهتاب ماه شوال خاتمه 

زنان کهن  و  مردان  نیست.  اطفال فرض  بر  روزه  یابد.  می 
سال و مریض ها نیز اجازه دارند روزه را بخورند.

مسلمان ها در آخر ماه مبارک رمضان سه روز عید را تجلیل 
می کنند. در این روزها لباس های پاک و زیبا می پوشند، 
اظهار خوشی و خورسندی می  ادا می کنند و  را  نماز عید 

کنند.
مسلمان ها در رمضان و عید از یتیم ها، بیوه ها و افراد نادار 

و ناتوان خبر گیری کرده و با آنان کمک می کنند.

اشتباهات در نماز
بعضی ها وقتی می خواهند در مسجد نماز بخوانند بعضی 

کارهای اشتباه را انجام می دهند، مثال:
وقتی امام تکبیر می گوید بعضی ها به آواز نیمه   -1
بلند نیت خودرا تکرار می کنند و با امام یکجا نماز را شروع 

نمی کنند بلکه دیگران را نیز اذیت می کنند.
و می  آیند  به مسجد می  نا وقت  ها وقتی  بعضی   -2
بینند که امام رکوع کرده است، آنان نیز »اهلل اکبر« گفته 
و با عجله رکوع می کنند. آن ها باید اول صحیح ایستاده 
شده »اهلل اکبر« بگویند، باز بار دوم »اهلل اکبر« گفته و به 

رکوع بروند. در غیر آن نماز شان درست نمی شود. 
و می  نزدیک مسجد می شوند  وقتی  دیگر  بعضی   -3
بینند که نماز جماعت ایستاد شده است، خیلی تیز می روند 

یا می دوند که هر دو این کار ها اشتباه است. 
در  خوانند  می  نماز  جماعت  در  وقتی  دیگر  بعضی   -4

پیش  هم  یا  و  پس  یا  بلکه  شوند  نمی  ایستاد  راست  صف 
ایستاده می شوند و در پهلوی خود هم جای زیادی را بی 

کار می مانند. 
بعضی ها بعد از اینکه با غذا سیر و یا پیاز می خورند   -5
بدون اینکه دندان های خودرا با برس و کریم بشویند تا 
بوی دهن شان از بین بروند در مسجد می آیند و مردم از 

بوی دهن شان اذیت می شوند. 
بعضی ها در نماز و یا هم بعد از نماز آواز پنجه های   -6

خودرا می کشند. 
با لباس، موها، کاله و یا  بعضی ها در جریان نماز   -7

چادر خود بازی می کنند.
و  انسان درست  نماز  باعث می شود که  اشتباهات  اینهمه 

صحیح نشود و اهلل تعالی آن را قبول نکند. 

صفحه ویژه شیر بچه های هندوکش
)بخش چهارم(
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بیـرق و پرچـم مهاجریـن بـه حـرضت ابوبكر)رضـی اللـه 

)رضـی  عبـاده  بـن  سـعد  بـه  انصـار  وبیـرق  عنـه(  تعالـی 

اللـه تعالـی عنـه(داده شـد. مسـلامنان بــر ســر چاهـى بـه 

نـام مريسـيع در نزديـى بنـى مصطلـق فـرود آمـده آنـان را 

محـارصه كردنـد. بـه دنـبــال آن ، قبايـل همپيـامىن كه براى 

كمـك بـه بنـى مصطلق آمـده بودنـد گريختند. پـس از آنكه 

ده تــن از نـيـروهــاى دشـمن كشـته شـدند و يـك تـن از 

مسـلامنان به شـهادت رسـيد، بنى مصطلق تسـليم گشـته ، 

وبـه اسـارت درآمدنـد.

حـرضت عــمربن خطـاب )رضی اللـه تعالی عنـه( در ميان 

سـپاهيان مـزدورى داشـت كـه از اسـب او نگهـدارى مـى 

كـرد. پـس از پايان نربد، ايــن مــرد بــا مــردى از خـزرج بر 

رس آب اختـالف پيـدا كردنـد و بـه جنـگ پرداختنـد. در اين 

هنـگام هر كـدام از آنهـا به عنـوان كمك خواهـى مهاجرین 

و انصـار را صـدا زدند.

عـبــدالله بــن اىُب رسكـرده منافقـانـ  كه به منظور مسـلامن 

وامنود كردن خود در راس منافقان در ايــن جـنــگ رشكت 

كـرده بـودـ  بـا شـنيدن ايـن فرياد، فرصـت را غنيمت شـمرد 

تـا آتـش فتنـه ديرينـه ميـان مهاجریـن و انصـار را شـعله ور 

سازد.

همـني كـه رسـول اللـه )صلی اللـه علیـه وسـلم(از قضيه با 

خـرب شـد، پيـش از بـاال گرفـنت كار فتنـه ، فرمـان حركت را 

صــادر كــرد. مــدت يـك شـبانه روز كامـل را بـا مـردم راه 

پيمـود و روز دوم نيـز مسـلامنان تا باال آمـدن آفتاب در عني 

خسـتگى مفـرط راه پيمـود. هنگامـى كه دسـتور فـرود آمدن 

صـادر شـد، هنـوز پهلوى مـردم به زمني نرسـيده بـود كه از 

فـرط خسـتگى به خـواب مـى رفتند!

خـسـتـگــى مــردم فـتـنــه عـبــدالله ابــى را بـه فرامـوىش 

سـپرد و همـراه اسـيان و غنايـم بـه مدينـه بازگشـتند

پنـدار مسـلامنان بـر ايـن بـود كـه رسـول اللـه )صلـی اللـه 

علیـه وسـلم(عبدالله بـن اىب را كيفـر خواهـد داد. زيـرا كـه 

وى در روز فـتــنه گفتـه بـود: )اگر به مدينـه بازگرديم هرآينه 

سیرت نظامی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم )۲۲(
نویسنده: شیت خطاب
ترجمه: راشد شهامت
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عزمتنـدان فرومايـگان را بـيون مــى رانـنــد.( فرزنـد وى 

آمـد و از رسـول اللـه )صلـی اللـه علیـه وسـلم(تقاضا كرد، 

كشـنت پـدرش را بـر عهـده او بگـذارد! …

امــا رسول الله )صلی الله علیه وسلم(از او در گـذشــت و 

بـه فرزنـد راسـتگو و امانتدار او فرمود: )ما او را منى كشـيم 

، بلكـه بـا او مـدارا مـى كنيـم و تـا هنگامـى كـه با ما باشـد 

بـا او خورشفتـارى مـى كنيـم رسـول اللـه )صلی اللـه علیه 

وسلم( در ايــن غــزوه مــدت 28 روز از مـديـنــه غـايــب 

بــودو در اول مـاه مبـارك رمضان به آن شـهر وارد شـد.

درسهايى از غزوه هاى پاكسازى

1 ـ حركت شبانه

در بـيـشـتــر ايـن غـزوه هـا رسـول اللـه )صلـی اللـه علیـه 

وسـلم( شـبانه حركت مى كـرد تا مقاصـد و جهت حركتش 

بـر دشـمن پوشـيده مبانـد و بدين وسـيله آنـان را در زمان و 

مـكان غافلگي سـازد.

قـبـايــى كــه رسـول اللـه )صلـی الله علیه وسـلم( بـا آنها 

مـى جنگيـد نيومنـد بودنـد و يـاور و همپيـامن داشـتند. 

چنانچـه اين قبايل از حركـت آن حرضت آگاه مى گرديدند، 

بـه رسعـت آماده شـده از هم پيـامن هاى خود براى جـنــگ 

كـمـك مـى گـرفـتـنـد. امـا حـركـت شـبـانـه از هـمـه ايـن 

امــور جـلوگـيــرى مـى كــرد و رسول الله )صلی الله علیه 

وسـلم( ، در حــاىل كــه نسبت به دشـمن از نيوى كمرتى 

برخوردار بود، موفق گرديد بــر هـمــه آنـهــا پیروز شــود و 

بــه مـقـاصــد خـصـمـانـه آنـهـا پـايــان دهـد و در دِل ايـن 

قبايـل و ديگـر قبايـى كـه آوازه پـيوزى مسـلامنان را مـى 

شـنيدند تـرس و وحشـت بيفكند.

نـخـسـتـيــن ضـربــه بر روحيـه اعراب تاءثـي قطعى دارد. 

چنانچـه در نخسـتني جنـگ مغلـوب شـوند پراكنـده مـى 

شـوند و گرنـه از ميـان بـردن آنها كارى بس دشـوار اسـت !

رسـول اللـه )صلـی الله علیه وسـلم( كــه بــا ايـن خصلت 

اعـراب آشـنا بـود، كوشـيد بـا يـك رضبـه غافلگيانـه بـه 

بـشــدت  را  آنــان  روحـيــه  شـبـانــه  حـركــت  وسـيــله 

تـضـعـيــف كـنــد و يـكــى از اصـول مهـم جنـگ يعنـى 

بنـدد. بـه كار  را  غافلگـيى 

2 ـ حمله صبحگاهی

سـريــه ابُوسـلمه در سـپيده دم انجـام شـدو بنـى اسـد را 

غافلگـي سـاخت ، بـر روحيـه آنها تاءثـي گذاشـت و وادار 

بـه گريزشـان كـرد.

تـهــاجم بامـدادان تضمـني كننـده اصل غافلگيى اسـت ، 

زيـرا دشـمن در ايـن هنـگام يـا خـواب اسـت و يـا خـواب 

آلـود و در هـر حـال بـراى جنـگ آمادگـى نـدارد.

امــا ايـن قسـم تهاجـم ، بـه نيوهـاى كارآزمـوده نيـاز دارد 

كـه اهدافشـان را بـه خـوىب بشناسـند و بـا خودشـان درگي 

جـربان  جـاىن  زيانهـاى  موجـب  كار  ايـن  زيـرا  نشـوند. 

مـســلامنان  بـامــدادى  تهاجمهـاى  گـردد.  مـى  ناپذيـرى 

نظامـى  فنـون  بـه  آنهـا  ممتـاز  آشـنايى  و  آزمودگـى  نشـانه 

اسـت . همچنـني اين نوع تـهـاجــم مـقـتـضــى آن اســت 

كــه فرمانـده بـر كار خود مسـلط باشـد و انضباط شـديدى 

حاكـم كنـد تـا فرمانهـاى او بـه اجـرا درآيـد.

مـوفـقـيــت مـسـلمـانــان در ايـن نــوع تـهـاجـم ، نـشـان 

دهـنــده آمـوزش عــاىل و اطـاعـت پـذيــرى كامل ، يعنى 

مهـم تريـن ويژگـى ارتشـهاى نيومند و اسـتوار اسـت .

3 ـ جنگ شهرى و خياباىن

يـهـوديــان بـنــى نـضـيــر بــا انتقـال سـنگ ، خيابانهـا را 

سـنگر بنـدى كـرده بـراى دفـاع خانـه هـا و خيابانهـا تـا پاى 

جـان ايسـتادند.

را  شـهر  خيابـان  بـه  خيابـان  و  خانـه  بـه  خانـه  مسـلامنان 

پاكسـازى كردنـد تـا اينكه حلقـه محارصه يهود تنـگ گرديد 

و ناچـار بـه تسـليم شـدند.

جــنگ شـهرى و خيابـاىن بـراى نيوى مدافع آسـان اسـت 

، زيـرا از سـويى راههـا را مـى شناسـد و از مــحلهاى ورود 

و خـروج خانـه هـا آگاه اسـت و از سـوى ديگـر خيابانهـا و 

خانـه هـا نقـش   مهمـى در حاميـت از مـدافـعــان دارد. از 

ايــن رو چنـني جنگـى بـراى نـيوى مهاجـم دشـوار اسـت 

و فرمانـده آن بايـد كامـالً مسـلط باشـد و رزمنـدگان بايد از 

نظـم و انضبـاط دقيـق بر خـوردار باشـند.

پــيوزى مسـلامنان در جنـگ شـهرى عليـه يهوديان نشـان 

دهنـده آن اسـت كـه سـطح فرماندهـى ، نظـم و انضبـاط و 

آمـوزش آنهـا بسـيار بـاال بود.

4 ـ نوآورى

نـوآورى در اينجـا به معنـاى رسعت انتقال ذهـن در تصميم 

گـيى قاطـع و درسـت در موقعيتهـاى دشـوار و پذيـرش 

مسـؤ وليـت عواقب آنهاسـت .

رفـتــار عـبـدالله بــن اُنيس در كشنت خالد بن سفيان ُهَذىل 
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، كـه بَنـى لِْحيـان را بـراى تهاجـم بـه مـديـنــه بــسيج كرده 

بـود، ابتـكار عمـل جالبـى بـود و موجـب پراكندگـى قبيلـه 

وى گرديـد. عبداللـه بـن اُنيـس با ايـن كار، بـه تنهايى نقش 

يـك نـيوى بـزرگ را ايفـا كـرد. در حـاىل كـه از ميـان بردن 

بـنــى لحـيــان نـيـازمـنـد نـيـرويـى بـزرگ و بـذل تـالش و 

وقــت و مـال فـراوان بـود و نتايـج روشـن و مشـخىص هم 

. نداشت 

رفـتــار رسـول اللـه )صلـی اللـه علیـه وسـلم( در حركـت 

دادن نيوهـا، پـس از آگاهـى بر تالش عبداللّـه بن اىب براى 

ايـجــاد فـتـنــه مـيــان مـهـاجـران و انـصــار ـ و پـيـمـودن 

يــك مـسـيــر دشـوار ســى ساعته يك ابتكار عمل به موقع 

بـود. زيـرا اگـر چنـني منـى كـرد و مبارزیـن را بـه رنج منى 

انداخـت ، بعيـد نبـود كـه نقشـه عبداللـه بـا پـيوزى قريـن 

گردد.

مزيتهـاى  تريـن  مهـم  از  يـى  عمـل  ابتـكار  خصوصیـت 

. اسـت  قدرمتنـد  فرماندهـان 

5 ـ حفظ روحيه

پــس از آنـكــه مـشــركان و منافقان از پيوزى 

بر مسـلامنان در ميـدان نربد نوميد شـدند، براى 

تضیعـف منـودن روحيـه آنهـا دسـت بـه جنـگ 

زدند. تبليغـاىت 

روحيـه  بـر  كـه  برآمدنـد  درصـدد  مــرشكان 

مبلّغـان  امنيـت   ، گذاشـته  تاثـي  مسـلامنان 

ارسالی را سلب كـنـنــد تـا تـبـليـغات اسالمى 

بـه محيـط بسـته مدينـه ـ كـه گنجايش بـرآوردن 

اهـداف نزديـك و دور مسـلامنان را نداشـت ـ 

گـردد. محـدود 

قـبـايــل عـَضـُـل و قـاَره ابتـدا از رسـول اللـه 

)صلـی اللـه علیه وسـلم( تقاضاى ارسـال مبلغ 

كردنـد تـا اسـالم را بـه آنهاآمـوزش دهنـد. امــا 

هنگامـى كـه شـش دعوتگراسـالمى بـه جايـى 

بـا  قبيلـه  دو  همـني  رسـيدند،  رجيـع   نـام  بـه 

همدسـتى هذيـل بـه آنهـا خيانـت كردنـد

عـامـر بـن طـفـيـل از بـنـى عـامـر نـيـز هـمـراه 

بــا گـروهــى از اعــراب در محل برئ معونه در 

نجـد بـه چهـل دعوتگـر اسـالمى خيانـت كرده 

همـه آنـان را بجـز يك تـن ـ كه خرب شـهيدان را 

بـه مدينه بـرد ـ شـهيد كردند.

وىل آيـا اين زيانها در روحيه و شـكيبايى و اميان مسـلامنان 

تاثي گذاشت ؟

شـهــادت دعوتگران  در روحـيــه مـسلامنان ىب تاءثي بود، 

زيـرا به ارسـال دعوتگران ادامـه دادند و بـراى اينكه مرشكان 

بـار ديگـر بـه فكر خيانـت نيفتند، بـه انتقام خـون دعوتگران 

بپاخاستند. شهيد 

روحـيــه  بــر  گـذاشـتــن  تـاءثـيــر  بــراى  مـنـافـقــان 

مـسـلمـانـان بـه اسـلوب جـعـل اخـبـار دروغ روى آوردنـد 

و پــس از غــزوه بـنـى مـصـطــلق داسـتــان اِفـْك را جعل 

كردنـد.

ایـن اســلوب نــيز در روحيـه مسـلامنان مـؤ ثـر واقع نشـد 

و مـرشكان ، يهـود و منافقـان چـاره اى جـز ايـن نـديـدنــد 

كــه بــراى از مـيـان بــردن كامل مسلامنان نيوهاى شان را 

در جبهـه اى واحـد بسـيج كننـد ـ چنانكـه در غـزوه خنـدق 

ـ آمد  خواهـد 

ادامه دارد ...
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شهید دامال عبیداهلل مشهور به دامال محمد – تقبله اهلل - 
 ۱۳۶۷ سال  در  محمد  به  مشهور  عبیدالله  دامال  شهید 

خورشیدی در یک خانواده دین دوست و علم پرور چشم 

در سن هفت سالگی  دامال محمد  به جهان گشود. شهید 

برای درس های دینی شامل مدرسه فالح الدارین در منطقهء 

شد.  سمنگان  والیت  سلطان  حرضت  ولسوالی  چوچمن 

او درس های عرصی را تا صنف شش در مکتب متوسطه 

روند  سپس  خواند.  سلطان(  حرضت  )ولسوالی  اورملش 

های  والیت  مختلف  مدارس  در  را  دینی  علوم  فراگیری 

سمنگان، بلخ، بغالن، قندوز و تخار ادامه داد و کتاب های 

فنون را تا مطّول نزد علامی جید والیات مذکور خواند.

هدف  به  خورشیدی   ۱۳۸۹ سال  در  محمد  دامال  شهید 

آزادی کشور عزیز از چنگال صلیبی های اشغالگر و غالمان 

حلقه بگوش شان عزم جهاد کرد و برای تعلیامت نظامی، 

الله عنه – در  شامل معسکر حرضت عمر فاروق – رضی 

منطقه تندورک والیت بلخ شد. او سپس مدت یکسال در 

کشور پاکستان به درسهای دینی اش ادامه داد. شهید دامال 

محمد در سال ۱۳۹۱ خورشیدی در پهلوی ادامه درس ها، 

به جهاد مسلحانه نیز آغاز کرد. یک پوسته در منطقه اوملی 

رشیکیار  منطقه  در  دیگر  پوسته  یک  و  سلطان(  )حرضت 

فتح  او  رسکردگی  به  مجاهدین  توسط  سلطان(  )حرضت 

شد. او دران سال به حیث مسئول انتقاالت نیز در چوکات 

تشکیالت جهادی والیت سمنگان خدمت می منود.

حیث  به  خورشیدی   ۱۳۹۲ سال  در  محمد  دامال  شهید 

و  شد  انتخاب  سلطان  حرضت  ولسوالی  جهادی  مسئول 

مدت بیش از سه سال به این حیثیت خدمات جهادی انجام 

داد. در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، مجاهدین به رسکردگی او 

بود  آمده  مذکور  ولسوالی  به  که  را  کابل  مزدور  اداره  قوهء 

شکست دادند و چندین تانک و وسایط نظامی دشمن را از 

بین بردند. 

رفقای  با  خورشیدی   ۱۳۹۵ سال  در  محمد  دامال  شهید 

جهادی خود به ولسوالی دره صوف والیت سمنگان رفت 

و دران جا به همراهی مجاهدین آن ولسوالی، چهار پوسته 

نویسنده گان : فاروق سمنگانی و ابواالحسان نجیب اهلل گرزیوانی
مرتب : حبیبی سمنگانی

بخش ۱۳
زندگان جاوید 
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مزدور  رژیم  قوای  فتح منودند. هرگاه  زیرکی  منطقه  در  را 

روز  و  شب  هفده  مجاهدین  آمد،  صوف  دره  ولسوالی  به 

محارصه ماندند، اما باالخره محارصه را شکستند و نیروهای 

اجیر را با شکست سنگین مواجه ساختند.

در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، مجاهدین به رسکردگی شهید 

دامال محمد به قریه های بغل شکاف و هزار قدوق ولسوالی 

گرفتند.  دران جا سنگر  و  کردند  پیرشوی  حرضت سلطان 

نیروهای دشمن در برابر مجاهدین یورش آوردند، چند تن 

دامال  در جریان درگیری شهید شدند و خود  از مجاهدین 

شکست  باالخره  دشمن  دشمن  اما  برداشت،  زخم  محمد 

خورد و وادار به عقب نشینی شد.

شهید دامال محمد در سال ۱۳۹۷ خورشیدی یکبار دیگر به 

حیث مسئول جهادی ولسوالی حرضت سلطان تعیین شد. 

ولسوالی  مسئولیت  از  محمد  دامال  که  سالی  یک  طی  در 

مذکور  ولسوالی  نقاط  متام  تقریبا  بود،  سبکدوش  مذکور 

دامال  برگشت  با  اما  بود.  بیرون شده  مجاهدین  کنرتول  از 

محمد، مجاهدین دوباره با مورال عالی وارد منطقه های از 

دست داده خود شدند و دشمن را عقب زدند. نیز مجاهدین 

ولسوالی های دره صوف و حرضت سلطان در سال ۱۳۹۷ 

به گونه  دره صوف  ولسوالی  در عملیات های  خورشیدی 

فتوحات  به  و  گرفتند  می  سهم  منظم  شکل  به  و  مشرتک 

زیادی نائل شدند. مثال ؛ در حمله بر پوستهء اربکی های 

ابراهیم« هفده نفر اربکی کشته  نام »کور  به  قومندان ظامل 

منطقه  در  سپس  شدند.  زخمی  شان  دیگر  تن  جندین  و 

بر  مجاهدین  حمله  در  نیز  صوف  دره  ولسوالی  دایکندی 

پوسته اربکی ها ۸ اربکی کشته و ۲۰ اربکی دیگر زخمی 

املاس  قومندان  های  پوسته  بر  حمله  در  همچنان  شدند. 

پیس ۸ نفر اربکی کشته و چند اربکی دیگر زخمی شدند. 

امنیت  آمر  رسکردگی  به  دشمن  بزرگ  قوای  یک  ازان  بعد 

والیت سمنگان »طاهری خوانی« به منطقه زیرکی ولسوالی 

دره صوف آمد. اما مجاهدین بی درنگ بر آن قوای دشمن 

یورش بردند و در نتیجه به شمول آمر امنیت والیت و چند 

مقام دیگر نظامی در مجموع بیش از ۵۰ تن عسکر دشمن 

کشته شدند، چند عسکر زخمی و ۲ عسکر دیگر در اسارت 

مجاهدین قرار گرفتند. مجاهدین ۱۴ وسایط نظامی و ده ها 

میل سالح های سبک و سنگین را به غنیمت گرفتند.

این  دریغ  بی  مساعی  و  ناپذیر  نتیجه زحامت خستگی  در 

های  ولسوالی  مناطق  و  ساحات  بیشرت  نستوه،  مجاهد 

حرضت سلطان و دره صوف و بعضی مناطق ایبک )مرکز 

والیت سمنگان( فتح گردید، مردم از رش و ظلم مقامات و 

نظامیان فاسد اداره مزدور کابل نجات یافتند. اما این پیکر 

شجاعت و شهامت باالخره در جریان راه اندازی عملیات 

سمنگان  والیت  مرکز  مربوطات  در  تیخونک  منطقه  در 

روز  به  دشمن  گلوله  اصابت  اثر  به  درگیری  یک  اثنای  در 

پنجشنبه ۸ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی – مصادف با ۲۸ مارچ 

۲۰۱۹ میالدی – به سن ۳۱ سالگی به مقام عالی شهادت 

فائز گردید.

شهید احمد بالل – تقبله اهلل -
شهید محمد دولت مشهور به احمد بالل پرس داکرت محمد 

لطیف نواسه مولوی طلب الدین در سال ۱۳۷۷خورشیدی 

یک  در  فاریاب  گرزیوان والیت  ولسوالی  گاوکی  قریه  در 

نام  دولت  محمد  و  آمد  دنیا  به  روحانی  و  علمی  خانواده 

گذاشته شد. شهید احمد بالل به سن شش سالگی شامل 

مکتب گرزیوان شد و همزمان درس دینی را نزد امام مسجد 

روستای خود می خواند.

امورات  در  که  عالقه  و  عشق  بر  بنا  بالل  احمد  شهید 

طرف  به  را  او  پای  و  قلب  متعال  خداوند  داشت،  دینی 

او چند وقت در روستای خود در مدرسه  مدرسه کشاند. 

تعلم  ابتدای  از  او  خواند.  دینی  درسهای  املدارس  انوار 

حتی  که  داشت  دینی  طبیعت  و  ذوق  چنان  درسخوانی  و 

منی خواست یک وقت منازش قضا شود و یا به متاشای 

تلویزیون و دیگر لهو و لعب بنشیند. متام توجه و عالقه او 

به تحصیل علوم دینی مرکوز بود.

شهید احمد بالل از هامن نوجوانی می دید و از زبان علامء 

می شنید که کفار خصوصا غربی ها به رسکردگی آمریکایی 

ها به کشور اسالمی ما تجاوز کرده، نظام اسالمی را از بین 

و  اند  قانون اسالمی ساخته  را جاگزین  قانون کفری  برده، 

زندان  به  یا هم  و  نام های گوناگون شهید  به  را  مسلامنان 

ها می اندازند. بناًء احساس جهاد و مبارزه دل و دماغ او را 

مسخر می کند. او فضیلت جهاد، هجرت و شهادت را نیز 

درک کرده بود، هامن بود که تصمیم گرفت عمال به صف 

مبارزه  به  و  بپیوندد  شان  مزدوران  و  اشغالگران  علیه  جهاد 

مسلحانه آغاز مناید.

شهید احمد بالل در ماه سنبله سال ۱۳۹۳ خورشیدی قریه 

گاوکی را ترک منوده به منطقه شش قره ولسوالی گرزیوان 

نزد مجاهدین می رود و عمال شامل صف جهاد می گردد. 

مجاهدین  امیر  طرف  از  پذیرش  از  بعد  بالل  احمد  شهید 

داخل  نظامی  تعلیامت  یادگیری  برای  گرزیوان  ولسوالی 
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ولسوالی  در  ایوبی  الدین  صالح  سلطان  نظامی  معسکر 

و  گیرد  می  فرا  را  نظامی  فنی  تعلیامت  گردیده،  گرزیوان 

راهی سنگرهای جهاد می شود. 

پس از چند مدت، بنا بر استعداد و قابلیت فوق العاده که 

خداوند نصیب او کرده بود از سوی امیر جهادی شان دامال 

شعیب رسالت برای آموزش تعلیامت صحی و جراحی که 

مجاهدین به آن به شدت نیاز داشتند انتخاب می شود. شهید 

احمد بالل برای فراگیری تعلیامت صحی و جراحی سفر 

می کند و با دریافت تصدیق نامهء مهارت در فن جراحی 

دوباره نزد برادران مجاهد خود باز می گردد و عمال خدمات 

و زخمی های  آغاز می مناید  در صف مجاهدین  را  طبی 

مجاهدین را تداوی می کند.

در  را  ها  شب  داشت.  مجاهدین  به  ای  ویژه  محبت  او 

خدمت مجروحین بیدار سپری می کرد، هم تداوی می کرد، 

و   گرفت  می  سهم  نربدها  در  هم  کرد،  می  داری  پهره  هم 

بر عالوه از مجاهدین، زخمی های ملکی را نیز عالج می 

منود. هیچگاه آثار خستگی در بدن او دیده منی شد. صبح 

و شام بر زبانش ذکر خدا جاری بود و بیشرت روزها روزه می 

بود. او شخص متواضع و عابد بود.

سنگرهای  در  فیزیکی  حضور  چون  بالل  احمد  شهید 

جهاد را بسیار دوست داشت، همواره امیر جهادی خود را 

همراهی می کرد. شهید احمد بالل در عملیات های زیادی 

نظامی اشرتاک کرد و وظیفهء که به او سپرده می شد به وجه 

او مهارت خاصی در عملیات های  داد.  انجام می  احسن 

چریکی داشت. او به امر امیر خود درس های سالح لیزری 

را نیز خواند و به حیث کامندوی قطعه رسخ امارت اسالمی 

وظیفه انجام می داد.

در واقع زحامت و جانفشانی های این جوان نستوه فراموش 

نشدنی است. او جوان شجاع و با همتی بود که در دشوار 

ترین شب و روزهای تاریخ این رسزمین، همچون دژمحکم 

در مقابل آمریکایی ها و غداران وطن فروش سینه خود را 

این  کرد.  دفاع  میهن خود  و  دین  از  وار  مردانه  و  کرد  سپر 

ماه رسطان  هژدهم  دوشنبه  باالخره شب  مجاهد خدمتگار 

سال ۱۳۹۷ خورشیدی مصادف با ۲۵ شوال املکرم ۱۴۳۹ 

نیروهای  علیه  بر  عملیات  یک  جریان  در  قمری  هجری 

ولسوالی  مرکز  مربوطات  در  رسچکان  قریه  در  مزدور 

گرزیوان والیت فاریاب در موضع آننت به سن ۲۰ سالگی 

جام سعادت بخش شهادت را نوشید و به آرزوی همیشگی 

شهادت در راه خدا بودرسید. انالله و اناالیه راجعون.

شهید الحاج مال محمد عالم خنجر – رحمه اهلل -
در  عبدالرشید  فرزند  خنجر  عامل  محمد  مال  الحاج  شهید 

مربوطات  در  گاوکی  قریه  در  خورشیدی   ۱۳۴۱ سال 

متدین  خانواده  یک  در  فاریاب  والیت  گرزیوان  ولسوالی 

علامی  نزد  را  ابتدایی  تعلیامت  او  گشود.  جهان  به  چشم 

قریه خود فراگرفت و تعلیامت متوسط را نزد الحاج مولوی 

گرزیوان  ولسوالی  مشهور  علامی  از  که  خاملرزا  صاحب 

است خواند.

هجوم  ما  عزیز  کشور  بر  شوروی  رسخ  قشون  هرگاه  اما 

پرداختند،  مقاومت  و  جهاد  به  غیور  های  افغان  و  آوردند 

شهید خنجر درس های خود را نیمه متام گذاشته به گروپ 

یکی از مجاهدین مشهور آن زمان مولوی عبدالغفور مشهور 

یک  کوتاهی  مدت  در  توانست  و  پیوست  قره  مولوی  به 

آنرا  مسئولیت  و  ایجاد  اش  زادگاه  در  را  جهادی  گروپ 

او در زمان جهاد شوروی و در دوران هرج  بدوش بگیرد. 

و مرج داخلی به حزب جمعیت اسالمی وابستگی داشت. 

اما در سال ۱۳۹۴ خورشیدی با درک این واقعیت که حزب 

مذکور در حلقه غالمی صلیبی ها درآمده است و همکار و 

زمینه ساز قوای اشغالگر صلیبی در افغانستان شده است، 

شهید خنجر رابطه خود را با ان حزب قطع منود و رسام به 

صف مجاهدین امارت اسالمی پیوست.

سپس شهید خنجر تا آخرین رمق حیات خود خدمات شایان 

جهادی را زیر لوای سفید امارت اسالمی انجام داد و از خود 

کارنامه های درخشان در مبارزه با دشمنان دین و ملت ثبت 

به  پر نور علم و علمدار استوار جهاد  این شمع  اما  منود. 

تاریخ ۱۱ ماه جوزای ۱۳۹۷ خورشیدی که مصادف بود با 

۱۷ رمضان املبارک ۱۴۳۹ هجری قمری، حین یک سفر 

جهادی به اثر حادثه ترافیکی به شدت مصدوم شد و پس از 

چند ساعت، جان شیرین را به جان آفرین تسلیم منود و به 

صف شهدای گلگون کفن امت محمدی - صلی الله علیه 

و سلم - پیوست .انا لله و انا الیه راجعون.

از شهید خنجر – تقبله الله - ۵ پرس و ۲ دخرت به دنیا ماند که 

خوشبختانه همه شان را به زیور علم و تقوی آراسته ساخته 

است. پرسان شهید خنجر – تقبله الله - توانسته اند با نرصت 

مجاهدین و رشادت در محاذهای جهادی، یاد و خاطرات 

او را زنده نگهدارند . 
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بتاریخ ۳ ماه مارچ سال ۲۰۱۹ میالدی قوای حکومتی یک 

مسجد و یک کلینیک را در قلعۀ قوزبای ولسوالی دولت آباد 

والیت فاریاب مبباران کردند.

منطقه  در  را  ملکی  فرد   ۴ مشرتک  قوای  مارچ    ۴ بتاریخ 

رسناوی مربوط ولسوالی شاولیکوت والیت قندهار شهید 

و زخمی کردند و ۵ تن دیگر را دستگیر کرده با خود بردند.

بتاریخ ۵ مارچ در حمله طیاره درون اشغالگران بر منطقه گروچ 

شدند. شهید  ملکی  فرد   ۹ لغامن  والیت  بادپش  ولسوالی 

بتاریخ ۵ مارچ عساکر رضبتی حکومتی یک متعلم مکتب 

خوست  والیت  صربی  ولسوالی  مربوط  کررو  قریۀ  در  را 

شهید کرده و پدر شهید و ۴ تن از باشندگان قریه را دستگیر 

کرده با خود بردند.

منطقه  بر  چاپه  جریان  در  مشرتک  قوای  مارچ   ۵ بتاریخ 

گندمک مربوط ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار ۵ حویلی 

را تخریب و ۲ تن از باشندگان قریه را به شهادت رساندند.

در  اشغالگران  درون  نتیجه حمله طیاره  در  مارچ  بتاریخ ۸ 

والیت  قلعه  موسی  ولسوالی  مربوط  داد  خواجه  منطقه 

هلمند ۲ فرد ملکی به شهادت رسیدند.

ساحات  بر  داخلی  و  اشغالگر  عساکر  مارچ    ۸ بتاریخ 

والیت  حصارک  ولسوالی  نارصخیل  منطقه  در  مسکونی 

ننگرهار چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را 

شکستانده، اجناس قیمتی را غارت کرده و پس از ترک منطقه، 

ساحات مذکور را مبباران کردند که در نتیجه مبباری ۱۳ تن 

از اعضای یک فرد ملکی بنام داکرت نظرگل که اکرثیت شان 

کودکان و زنان بودند شهید شده و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۸ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه 

و مبباران بر قریه های حسن خیل، جوی زرین و دولت خیل 

در منطقه تنگی دره مربوط ولسوالی سیدآباد والیت میدان 

وردگ یک باب مسجد، یک کلینیک و تعداد زیادی حویلی را 

تخریب و ۷ تن از باشندگان ملکی منطقه به شهادت رسیدند.

بر قلعه های  بتاریخ ۹ مارچ قوای مشرتک در هنگام چاپه 

بدری و میرداد در ولسوالی واغظ والیت غزنی ۱ مسجد، ۱۰ 

باب دوکان و ۱۳ حویلی را زیان رسانده و مال امام مسجد 

از شاگردانش زندانی کردند.  با ۳ تن  قلعۀ میرداد را همراه 

همچنین در باران قلقۀ ولسوالی قره باغ نیز دروازه های خانه 

را غارت منوده  قیمتی  اجناس  منفجر کرده،  با مبب  را  ها 

رساندند. شهادت  به  را  قریه  ملکی  باشندگان  از  تن   ۲ و 

بتاریخ ۹ مارچ در مبباران قوای مشرتک در منطقه رسخلنگ 

مربوط ولسوالی مرغاب والیت بادغیس ۴ تن بشمول یک 

کودک خوردسال به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۹ مارچ در منطقه رخه مربوط ولسوالی برمل والیت 

هموطنان  از  تن   ۸ چاپه  جریان  در  مشرتک  قوای  پکتیکا، 

ملکی را به شهادت رساندند.

منطقه  بر  چاپه  هنگام  در  مشرتک  قوای  مارچ   ۱۲ بتاریخ 

تتنگ ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار، دروازه های خانه 

از  تن  قیمتی را غارت کرده و ۶  ها را شکستانده، اجناس 

هموطنان ملکی را به شهادت رساندند. آنها همچنین دو فرد 

ملکی را زخمی منودند.

ملکی  فالنکوچ  موتر  یک  مشرتک  قوای  مارچ   ۱۲ بتاریخ 

را در منطقه شیرقلعه مربوط ولسوالی شلگر والیت غزنی 

هدف قرار داده، ۸ تن از مسافرین موجود در ان را به شهادت 

اجساد  انتقال  حال  در  منطقه  مردم  هنگامیکه  رساندند. 

آنها را هدف قرار داده، مببار کردند  شهداء بودند، طیاران 

که ۱۰ تن دیگر از هموطنان ملکی ما شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۲مارچ در حمله درون اشغالگران یک مرد و یک زن در 

منطقه قلعه گز ولسوالی گرشک والیت هلمند به شهادت رسیدند.

نمونه هایی از جنایات 
جنگی دشمن 

در ماه مارچ ۲۰۱۹ میالدی
تحقیق و ترتیب: حافظ سعید



46

سال ششم، شماره سوم- رجب و شعبان 1440هـ

بتاریخ ۱۳ مارچ عساکر اشغالگر و داخلی ۳ فرد ملکی بنام 

های حمیدالله، تورجان و نورالله را در منطقه تخت غوندی 

اشکین در ولسوای بکوای والیت فراه به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۳ مارچ در مبباران قوای مشرتک در منطقه مراباد 

مروبوط ترینکوت مرکز والیت ارزگان ۳ فرد ملکی شهید شدند.

چهار  در  را  ملکی  موتر  یک  اشغالگران  مارچ   ۱۳ بتاریخ 

راهی کرو در ولسوالی مارجه والیت هلمند هدف قرار داد 

که ۳ تن از رسنشینان ملکی آن به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۴ مارچ قوای مشرتک در ساحه هیبت خیل در منطقه 

سهاکو مربوط ولسوالی زرمت والیت پکتیا چاپه زدند که در 

جریان چاپه ۵ تن از هموطنان ملکی را به شهارت رساندند.

بر ساحات  قوای حکومتی  و  اشغالگران  مارچ  بتاریخ ۱۴ 

مربوط  خریان  و  نوری  کودی،  خیل،  زرین  آباد،  شیخ 

ولسوالی سیدآباد والیت میدان وردگ چاپه زدند، در جریان 

چاپه ۲ مسجد را تخریب و بشمول یک مال امام چندین تن 

را  تعداد  و  رسانده  شهادت  به  را  قریه  ملکی  باشندگان  از 

دستگیر و با خود بردند.

قوای  سوی  از  هاوان  انداخت  و  فیر  در  مارچ   ۱۴ بتاریخ 

آباد  فیض  منطقه  در  مسکونی  ساحات  بر  که  حکومتی 

ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب اصابت کرد، منجر 

به شهادت یک زن، یک کودک و ۲ مرد گردید.

بتاریخ ۱۶ مارچ قوای مشرتک ۷ تن از باشندگان قریه را در 

منطقه خالزی مربوط ولسوالی چهاردره والیت قندوز شهید 

و زخمی کردند.

خیل  سمن  منطقه  در  حکومتی  عساکر  مارچ   ۱۶ بتاریخ 

حاجی  بنام  ملکی  فرد  یک  خوست  والیت  باک  ولسوالی 

لونگ را پیش روی اعضای خانواده اش به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ مارچ عساکر حکومتی حویلی حاجی عبدالجبار 

در ولسوالی شهر صفای والیت زابل را تخریب کرده و ۴ 

تن از برزگرانش )دهقانانش( را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۸ مارچ اشغالگران یک موتر ملکی را در منطقه خواجه 

بلند ولسوالی نرخ والیت میدان وردگ هدف قرار دادند که در 

نتیجه ۴ تن از مسافرین ملکی سوار در آن به شهادت رسیدند.

کلینیک  یک  محلی  داکرت  مشرتک  قوای  مارچ   ۱۹ بتاریخ 

را در قریه فوالد مربوط ولسوالی شهر صفای والیت زابل 

زندانی کرده، برادرش را شهید کردند و ۲ تن از زنان خانواده 

اش را زخمی منودند.

مولوی  مسجد  امام  مال  مشرتک  قوای  مارچ   ۲۰ بتاریخ 

محمد یوسف را همراه با دو فرد بنام های حاجی عبدالبصیر 

و جالل الدین را در قریه سپینه در ولسوالی چاربران والیت 

پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ مارچ اشغالگران ۲ فرد ملکی را در ساحه کنجک 

در منطقه قلعه گز مربوط ولسوالی گرشک والیت هلمند به 

شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ مارچ قوای مشرتک یک زندان طالبان را در منطقه 

رشافت مربوط ولسوالی سنگین والیت هلمند هدف حمله 

شهادت  به  آن  در  موجود  زندانیان  از  تن  دها  که  داد  قرار 

رسیدند. قابل یادآوری است که در آن زندان دها تن عساکر 

حکومتی و جنایی زندانی بودند.

بتاریخ ۲۲ مارچ قوای مشرتک یک خانه را در منطقه تیالوکی 

مربوط مرکز والیت قندوز مبباران منود که در نتیجه ۱۳ تن 

از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. در اعرتاض به این 

کشتار مردم ملکی، باشندگان منطقه تظاهرات کردند و اجساد 

گفتند  می  کنندگان  مظاهره  دادند.  انتقال  خود  با  را  شهداء 

که باید مبباران و چاپه ها متوقف شوند و گرنه انتقام شان را 

خواهند گرفت.

بتاریخ ۲۳ مارچ اشغالگران بر قریه های گوگیر و فقیر در 

ولسوالی زنخان والیت غزنی چاپه زدند. در قریه گوگیر یک 

مدرسه دینی و یک مسجد را تخریب کرده ۶ تن از متعلمین را به 

شهادت رسانده و ۳ تن را زخمی منودند. در قریه فقیر نیز یک 

مسجد و چندین حویلی را با مبب منفجر و تخریب کردند.

خیر  بنام  ملکی  فرد  یک  داخلی  عساکر  مارچ   ۲۳ بتاریخ 

محمد را در بازار ولسوالی املار والیت فاریاب زیر تانک 

کرده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۵ مارچ در حمله طیاره درون اشغالگران یک موی 

ولسوالی  در  شورکی  منطقه  در  زن   ۴ و  کودک   ۳ سفید، 

گرشک والیت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۵ مارچ در حمله طیاره درون اشغالگران ۲ تن از 

مرکز  مربوط  بزقندهاری  و  کنم  منطقه  در  مساجد  امامان 

والیت قندوز به شهادت رسیدند.

نتیجه چاپه اشغالگران در منطقه توتو  بتاریخ ۲۵ مارچ در 

مربوط ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار ۵ تن از باشندگان 

ملکی قریه از سوی اشغالگران به شهادت رسیدند و زیان 

های سنگینی به خانه ها وارد گردید.

در  بابا  نوح  مال  لیسۀ  حکومتی  عساکر  مارچ   ۳۰ بتاریخ 

منطقه یرگتو مربوط ولسوالی شلگر والیت غزنی را هدف 

استاد  یک  نتیجه  در  که  دادند  قرار  جیناین  ایسپی  و  هاوان 

متعلمین  از  تن   ۱۱ و  رسیده  شهادت  به  متعلم   ۴ مبشول 

زخمی شدند.

منابع: } رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسالمی افغان، 

پژواک = ویب سایت های خربیال، لروبر، نن تکی آسیا و بینوا{
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اعالمیه امارت اسالمی در مورد آغاز عملیات 
جهادی )الفتح(

الذین  عباده  علی  والسالم  الصلوة  و  کفی  و  الحمدلله 

اصطفی، امابعد: فقد قال الله تبارک و تعالی :

ِبيًنا ﴿1﴾ سورة الفتح( و ایضا قال الله  إِنَّا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا مُّ

تعالی:  انِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا ِبأَْمَوالِكُْم َوأَنُفِسكُْم يِف 

لِكُْم َخْيٌ لَّكُْم إِن كُنُتْم تَْعلَُموَن ﴿41﴾ )التوبه(  ِه َذٰ َسِبيِل اللَـّ

صدق الله العظیم

هموطنان مؤمن و برادران مجاهد!

از هژده سال به اینسو جهاد مسلحانه در برابر اشغالگران خارجی 

دارد. افغانستان جریان  ما  آنان در کشور عزیز  پشتیبانان  و 

این مبارزه جهادی آن باب پر افتخار تاریخ اسالم و افغانستان 

است که سعادت، دیانت، استقالل و رسبلندی نسل های آینده 

ما را تضمین می کند و راز بقای معنوی ما دران نهفته است.

اگر ملت ما شمشیر جهاد بر ضد انگلیس ها، شوروی ها 

و امریکایی های اشغالگر را بلند منی منودند، امروز ما نیز 

مانند دیگر ملت های مستعمره از عزت دنیوی و خودارادیت 

از  و  گمراه  ما  بعدی  های  نسل  نیز  و  بودیم  می  بهره  بی 

معتقدات خود بیگانه می شدند. اما لله الحمد این مرحمت 

توفیق  آزمون  را درین  ما  بر ملت ماست که  پروردگار  ویژه 

برابر  در  مقاومت  و  قیام  توانایی  را  ما  ملت  بخشید، 

اشغالگران داد و ما را از زوال همیشگِی معنوی نجات داد.

هموطنان مجاهد!

وظیفه جهادی ما هنوز به پایان نرسیده، اگرچه مناطق بیشرت 

هم  هنوز  اما  است،  گردیده  آزاد  دشمن  چنگال  از  کشور 

حضور  ما  اسالمی  کشور  در  خارجی  اشغالگر  نیروهای 

نظامی و سیاسی دارند. آن ها نه تنها زمام سیاسی کشور را 

در کنرتل خود دارند، بلکه هر شب و روز هموطنان ما را از 

پایگاه های بزرگ نظامی شان مبباران می کنند، به همکاری 

و همراهی غالمان تربیه شده خود چاپه می زنند، مردم را با 

تلفات جانی و مالی مواجه می سازند و به اشکال گوناگون 

آنها را آزار و شکنجه می هند.

شمسی  جاری  سال  حمل  اول  تاریخ  به  ها  آن  همچنان 

به  را  عملیاتی  کابل  نشانده  دست  اداره  توسط   )۱۳۹۸(

و  اشغال  تداوم  افغان ها،  بیشرت  به منظور کشتار  نام خالد 

نشان  عمل  این  کردند.  اعالن  اسالمی،  نظام  از  جلوگیری 

می دهد که دشمن هنوز هم می خواهد از راه زور به اهداف 

شوم خود برسد، از همین جاست که موانعی در برابر نظام 

کامل اسالمی ایجاد می کند.

چونکه دفاع و پاسداری از دین، خاک، جان، مال و آبروی 

از  اسالمی  کشور  رسارسی  آزادی  و  باشد  می  الزم  خود 

اسالمی  امارت  است،  جهادی  فریضه  بیگانگان  استعامر 

برای تکمیل همین فریضه جهادی با آغاز سال جدید هجری 

شمسی عملیات جهادی را به نام )الفتح( اعالن می مناید و 

اعالمیه ها و پیام های رسمی امارت اسالمی افغانستان
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درین مورد نکات چندی را قابل یادآوری و توجه می داند.

صادر  کشور  متام  در  )الفتح(  عملیات  هامهنگ  آغاز  امر 

شد، چونکه در آغاز هر عمل نیت مهم است برادران مجاهد 

باید با کامل اخالص و اصالح النیة این عملیات جهادی را 

از  بردن اشغال، تصفیه کشور اسالمی  بین  از  آغاز منایند. 

اشغال و فساد، اقامه نظام اسالمی، دفاع و خدمت هموطنان 

الله متعال هدف خود  تنها برای رضای  تنها و  مسلامن را، 

قرار دهند.

جریان  در  را  اطاعت  اصل  که  هستند  مکلف  مجاهدین 

نقش جهادی خود  باشند.  داشته  نظر  در  )الفتح(  عملیات 

را باید در روشنی لوائح جهادی و رهنمودهای امرای خود 

انجام دهند. هر امر و توصیه که از سوی کمیسیون نظامی 

امارت اسالمی و دیگر ادارات ذی ربط صادر می شود باید به 

جدیت رعایت گردد، اعم ازینکه در مورد امور روزمره جهادی 

باشد و یا هم در مورد جلوگیری از تلفات ملکی، احتیاط، 

امور. سائر  و  اخالقی  برخورد  یکدیگر،  با  همکاری  نظم، 

چونکه مجاهدین لله الحمد بیشرت از هر زمان دیگر به مورال 

های  تکتیک  حربی،  های  تجربه  از  و  مجهز  جهادی  بلند 

اسلحه  و  دشمن  صف  در  نفوذ  مردمی،  پشتیبانی  جدید، 

پیش رفته برخوردار هستند، بناًء با امید از نرصت پروردگار 

مراکز  و  ها  شهر  وسیع،  مناطق  امسال  که  هستیم  امیدوار 

امور  باید در  برادران مجاهد  از وجود دشمن تصفیه شود. 

جهادی از غدر، غلول، خیانت و دیگر کارهای ناروا خود 

نگهداری  و  هموطنان  مال  و  جان  حفاظت  و  کنند  داری 

امالک عامه و تاسیسات عام املنفعه را وظیفه خود پندارند.

یک بخش مهم عملیات )الفتح( بیرون کشیدن آن هموطنان 

از صف دشمن است که به نام های اردو، پولیس و اربکی در 

تشکیالت نظامی دشمن داخل شده اند و اشغالگران آن ها 

را برای منافع خود ابزارجنگی قرار داده اند. امارت اسالمی 

در  ها  آن  مرگ  بجای 

ترجیح  باطل،  صف 

با  آنها  که  دهد  می 

)امارت  حق  صف 

شوند  یکجا  اسالمی( 

را  خود  مال  و  جان  و 

نجات دهند. به همین 

اساس، ما بر عساکری 

دشمن  صف  در  که 

ایستاده اند یکبار دیگر 

صدا می کنیم که از دشمنی بی دلیل و جنگ بی فایده دست 

بکشند، با مجاهدین یکجا شوند و تضمین جان و مال خود 

را بدست بیاورند.

در اخیر، یکبار دیگر از برادران مجاهد خود می خواهیم که 

با کامل جدیت، اخالص، توکل، عزم عالی و روحیه قوی 

عملیات )الفتح ( را با صدای الله اکرب آغاز منایند و با امواج 

روح پرور فتوحات، قلب های مسلامن های دردمند و تشنهء 

باور داشته  این  به  صلح و نظام اسالمی را مرهم بگذارند. 

باشید که ما بر حق هستیم و فتح همواره نصیب حق پروران 

نزدیک  آنروز  پروردگار  های  وعده  به  توجه  با  باشد.  می 

و  مهاجرین  ارسا،  ها،  زخمی  شهدا،  های  آرمان  که  است 

ملت آزرده و رنجیده ما برآورده شود و با حصول فتح نهایی 

نظام اسالمی قائم و کشور ما از اشغال امریکایی و عنارص 

رشیر نجات یابد. خداوند متعال می فرماید : َو نُِريُد أَْن مَنُنَّ 

َعيَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َو نَْجَعلَُهْم أمَِئَّه َو نَْجَعلَُهُم 

الْواِرثنَِي – القصص : ۵ – صدق الله العظیم.

ترجمه: و ما اراده منودیم که بر آن کسانیکه در زمین ضعیف 

گردانیده شده بودند احسان )مهربانی( کنیم، انها را رهربان 

قرار دهیم و آنها را وارثان )درزمین( بگردانیم.

امارت اسالمی افغانستان

۷/۸/۱۴۴۰هـ ق

۲۳/۱/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۴/۱۲م

اطالعیه امارت اسالمی در مورد نشست تحت 
عنوان لویه جرگه

همه هموطنان می دانند که تالش منایشی به نام لویه جرگه 

مکرر  پروسهء  برگزار شود،  ثور  نهم  بتاریخ  است  قرار  که 

و ملت فریبانه غالمان امریکایی است که توسط آن، برای 

تداوم و مرشوع جلوه دادن اداره بی صالحیت و بیگانه پرور 

کابل تالش می شود.

جهاد  قومنده  که  اسالمی  امارت 

جاری بر ضد اشغال را بدست دارد 

و صف دفاع از مردم و ارزش های 

ملت  از  کند،  می  رهربی  را  خود 

افغانی  مختلف  های  جهت  غیور، 

می خواهد  های سیاسی  و جریان 

جرگه  بنام  دشمن  دسیسه  در  که 

سهم نگیرند و اداره بی اختیار کابل 

را دیگر هم در انزوا قرار دهند.
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و  اسالمی  امارت  میان  مذاکرات  در  یکسو  از  حالیکه  در 

امریکا پیرشفت شده است و از سوی دیگر در بخش تفاهم 

کابل  اداره  اند،  شده  برداشته  مثبت  های  گام  االفغانی  بین 

پروسه ای را بنام لویه جرگه بخاطر به راه انداخته است که 

جلوگیری  واقعی  آرامش  و  صلح  آمدن  اشغال،  خامته  از 

با  استفاده سوء کرده،  آگاه  نا  فرد  از احساسات چند  کند، 

مطرح منودن خط های رسخ وسبز جریانات واقعی صلح 

را سبوتاژ و صدای مذاکرات و آتش بس با اداره بی اختیار 

کابل را بلند کند، اذهان عامه را از ظلم و وحشت جاری 

اشغالگران و اداره کابل بسوی دیگری مبذول دارند و تالش 

کنند که در چشم مردم خاک بریزند.

که  است  بار  چندمین  این  گذشته  سال  هژده  در  متاسفانه، 

اشغالگرانه  و  استعامری  اهداف  تحقق  برای  ها  جرگه  از 

استفاده می شود و این عنعنه تاریخی به گونه مکرر به نفع 

بیگانگان مورد استفاده قرار می گیرد.

با هموطنان  تفاهم  و  واقعی  بر جرگه های  اسالمی  امارت 

خود باور دارد؛ اما این حقیقت را روشن می سازد که جرگه 

فعلی به خواست بیگانگان و تالش های متثیلی آن ها فرا 

خوانده شده و مقاطعه هموطنان ما را با آن، مسئولیت ملی 

و اسالمی می پندارد و کسانی که در این دسیسه اشرتاک می 

کنند آن ها را دشمنان صلح واقعی می داند.

همه تصامیم قبال گرفته شده و بر آن فیصله شده است، که 

بر اشرتاک کنندگان این جرگه کورکورانه امضا خواهد شد.

و این در حالیست که آن تصامیم از همین اکنون از سوی 

متام ملت مسلامن افغانستان مردود است.

امارت اسالمی افغانستان

۲۳/۸/۱۴۴۰هـ ق

۸/۲/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۴/۲۸م

اعالمیه کمیسیون زراعت و مالداری در مورد نهال 
شانی در فصل بهار

آزادی و آبادی کشور دو آرمان بزرگ است. امارت اسالمی 

اما  به پیش می برد،  افغانستان نربد سنگین آزادی کشور را 

آبادی این میهن را نیز فراموش نکرده است. آبادی وطن از 

یک سو دلیل محبت با رسزمین خود و از سوی دیگر اجابت 

فرمان الهی و سپاسگذاری از نعمت های پروردگار است.

ما آبادی کشور را عبادت می دانیم، زیرا خداوند متعال بر 

اساس حکم »ُهَو أَنَْشأَكُْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَها« ما را 

به آبادی زمین مؤظف منوده است.

و  علیه  الله  اسالم حرضت محمد – صلی  بزرگ  پیامرب  از 

سلم – نیز روایت شده است :

َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: 

َفلَْيْغِرْسَها”  َفِسيلٌَة  يَِدِه  الِْقَياَمُة، َويِف  َقاَمْت َعَى أََحِدكُُم  “إِْن 

رواه احمد.

ترجمه : اگر به یکی ازشام روز قیامت رسید، در حالیکه 

در دست او نهالی باشد، پس باید آن نهال را غرس مناید.

امارت  و زکوة  مالداری، عرش  برین کمیسیون زراعت،  بنا 

اسالمی،  امارت  رهربی  مقام  هدایت  اساس  به  اسالمی 

همچون گذشته یکبار دیگر از متام مردم متدین و مجاهدین 

نهال  یک  اقل  حد  باید  افغان  فرد  هر  که  خواهد  می  خود 

میوه دار و یا بی میوه برای رسسبزی و شادابی کشور کشت 

و  دار  میوه  های  نهال  غرس  در  باید  ملی  تجاران  و  مناید 

تجارتی با مردم فقیر همکاری کنند.

الله علیه  الله صلی  فرمان رسول  به  ها، هم  نهال  با غرس 

وسلم عمل می شود و سبب اجر می گردد و هم کشور آباد 

و رسسبز می شود. این یک صدقه جاریه و بهرتین راه برای 

آبادی کشور است.

کمیسیون زراعت، مالداری، عرش و زکوة امارت اسالمی

۹/۷/۱۴۴۰هـ ق

۲۵/۱۲/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۹/۳/۱۶م

به  اسالمی  امارت  عالی  تحصیالت  اداره  اطالعیه 
مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی ۱۳۹۸ و بازگشایی 

ادارات تحصیالت عالی و نیمه عالی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم

أعى حزبه يف  و  األعصار  العلم يف  أعز  الذي  لله  الحمد 

ومتمام  معلام  املبعوث  عى  والسالم  والصالة   ، األمصار 

ملكارم األخالق ، وعى آله وأصحابه الذين فازوا منه بحظ 

جسيم إىل يوم الدین ، و بعد قال الله تعاىل : ن َوالَْقلَِم َوَما 

يَْسطُُروَن.

اداره   ،۱۳۹۸ تحصیلی  سال  رسیدن  فرا  مناسبت  به 

تحصیالت عالی امارت اسالمی افغانستان، اطالعیه خود را 

در حالی، به حضور واالی استادان محرتم و محصالن عزیز 

صمیامنه عرض میدارد که باالی حریم مقدس ایشان، زیر 

چرت اشغال غم و اندوه سایه افگنده است.

امروز همه جهانیان شاهد آن هستند که وطن عزیز ما بیشرت 

از هجده سال میشود که با معامله ای ننگین و رشم آور یک 

مشت از خائنان، دین و وطن فروشان داخلی، در اشغال و 
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چنگال قدرت های خارجی به رهربی آمریکاییها قرار دارد.

مترکز  آنها  داخلی  مزدوران  و  اشغالگران  خاص  طور  به 

خاص باالی قرش تعلیم یافته دارند، برای فاسد کردن عقیده، 

فکر و عمل ایشان راهای گونا گون به کار می اندازند؛ بناًء 

علامء،  از  اسالم  مقدس  دین  حساس،  رشائط  چنین  در 

و  اسالمی  اصیل  فکر  روشنفکران مسلامن، جوانان حامل 

پویندگان این عرصه پرفضیلت، تقاضا مینامید تا جستجو و 

تحصیل علم، تدبر و تحقیق، رعایت حرمت قلم و احرتام 

به عامل را جزو بهرتین عبادات و فرایض شامر منوده و وآن 

را بحیث جهاد فی سبیل الله در پیش گیرد.

این راستا ، سعي وتالش استادان، جوانان و محصالن  در 

و  علمی  عقیدوی،  های  بنیاد   تقویت  با  باید  مسلامن 

زیرساخت  های آموزشی اسالمی و توجه بیش از پیش به 

امر مهم که عبارت از تخریب مغز نسل جوان افغان، توسط 

پالن  طرح  با  که  دارند  وظیفه  ایشان  است،  بیگانه  فرهنگ 

هدف  به  و  حقائق  ساخنت  روشن  رضوری،  و  الزم  های 

پیروزی حق بر باطل، رسالت بزرگ خود را قوی تر بسازند.

اداره تحصیالت عالی از روی وجیبه اسالمی خود سعی می 

کند تا جلو اهداف شوم اشغالگران و مزدوران آنان را بگیرد 

و بجای آن، نسل جوان و قرش دانش آموزان را به عقیده و 

فکر اسالمی و اخالق نبوی مجهز بسازد.

زده  جنگ  کشورهای  که  است  مسلم  حقیقت  یک  این 

راهی  دیگر  دانش  و  علم  ترویج  جز  افغانستان(  )همچون 

برای پیروزی ندارند، و بدون باال بردن سطح تعلیم و تربیه 

ایجاد یک جامعه خالص و پیرشفته اسالمی امکان ندارد.

محصالن و استادان مسلامن و با ایامن!

آگاه  از شام و کلیه قرش منور و   ، افغانستان  ملت مجاهد 

تاریخ –  نام  نیک  تا هامنند گـذشتگان  دارد،  انتظار  کشور 

آنهایی که از تجاوز انگلیس تا تهاجم قشون رسخ شوروی، 

بودند  کرده  تحمل  را  فراوان  های  فشانی  وجان  ها  قربانی 

– در کنار برادران مجاهدین رس بکف خود، با همکاری و 

ایستادگی با سایر گروه های جامعه با قلم و توانایی خود به 

مبارزه علمی و فرهنگی بپردازید.

از  است  معلوم  همگان  برای  چنانکه  ما  خونخوار  دشمن 

روی فطرت و طبیعت خود از هیچگونه ویرانی، چپاولگری، 

و  گناه  بی  و  مظلوم  مردم  کشتار  طبیعی،  منابع  غارت 

توطئه  و  ها  دیگر دسیسه  و  بیکاری  و  فقر  اِعامل  همچنان 

های گوناگون دریغ نکرده نکرده اند، باید اجازه داده نشود 

که اینگونه نفوذ ناروای خود را در پیکر ملت ما ادامه بدهد.

اداره تحصیالت عالی افغانستان یکبار دیگر شام محرتمین 

مسئولیت  درک  با  که  دهد  می  دعوت  احرتامانه  بسیار  را 

اسالمی، تاریخی و افغانی خود برای پرورش سامل فرزندان 

جوان این ملت مظلوم و مسلامن، نقش سازندهء خود را ایفا 

بنامئید.

اداره تحصیالت عالی در پایان از دربار خداوند متعال برای 

شام توفیق بیشرت و پیروزی های پیهم در هر بخش زندگی 

مسئلت دارد.

امارت اسالمی افغانستان

کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی

اداره تحصیالت عالی

۲۷/۷/۱۴۴۰هـ ق

۱۴/۱/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۴/۳م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد سیالب زده گان 
بعضی والیات شمالی و غربی کشور

با تاسف، راپورهای را بدست آوردیم که والیت های هرات، 

فراه، بادغیس، جوزجان، رسپل و بلخ بر اثر بارنده گی های 

اخیر شاهد سیالب ها بوده است.

تلفات جانی و  با  ما درین حوادث  تعداد زیادی هموطنان 

مالی مواجه شده اند، خانه های مردم، کشت زارها، راه های 

مواصالتی و پل ها تخریب شده و همچنان شامری زیادی 

از مردم به شمول زنان و کودکان جان های خود را از دست 

داده اند و یا زخمی شده اند.

مترضرین  متام  با  را  خود  غمرشیکی  اسالمی  امارت 

جنت  گان  باخته  جان  برای  و  دارد  می  ابراز  واقعات  این 

الفردوس، برای زخمی ها شفای عاجل و برای خانواده ها 

و بازماندگان شان صرب جمیل و نعم البدل را مسئلت دارد.

همچنان بر متام هموطنان به ویژه مجاهدین که به این مناطق 

نزدیک اند صدا می کند که به همکاری برادران آسیب دیده 

خود بشتابند و در بخش تداوی زخمی ها و تهیهء رسپناه 

برای بی جا شده گان کمک منایند.

نیز  برشی  های  مؤسسه  و  خیریه  نهادهای  کشور،  تجاران 

باید مسئولیت خود را ایفا منوده، با مردم همکاری های همه 

جانبه بکنند. والسالم

امارت اسالمی افغانستان

۲۳/۷/۱۴۴۰هـ ق

۱۰/۱/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۳/۳۰م
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»التخف« ورد  ز  محکم  حر  مرد 
ضمیر روشن  الاله  از  حر  مرد 
برد باری  اشتران  چون  حر  مرد 
نهد محکم  آنچنان  را  خود  پای 
موت ز  گردد  تر  پاینده  او  جان 
زجاج داند  را  راه  سنگ  که  هر 
اوست صهبای  از  تو  طبع  گرمی 
حریر قباهای  در  پادشاهان 
نظر را  او   ، خبر  را  ما  دین  سر 
ما کلیسا دوست ، ما مسجد فروش
نی مغان را بنده ، نی ساغر بدست
است احمر  او  نم  از  گل  چهره 
امم تکبیر  سینه  اندر  دارد 
دیر گاه   ، کلیسا  گه  ما  قبلۀ 
عبده او  فرنگ  عبد  همه  ما 
برگ و  فکر ساز  به  ما  و شام  صبح 
ثبات را  او  ثبات  بی  جهان  در 
مضمحل ما  صحبت  از  دل  اهل 
ظن و  تخمین  وابستۀ  ما  کار 
فاقه مست و  گرد  کوچه  گدایان  ما 
باد گرد  اسیر  کاهی  پر  ما 
شو بیگانه  ما  ز  شو  او  محرم 
گرد گرد  سپهر  از  کن  کم  شکوه 
صحبت از علم کتابی خوشتر است
بیکران و  ژرف  دریای  حر  مرد 
سینۀ این مردمی جوشد چو دیگ
انجمن ساز  و  برگ  آن  صلح  روز 
تقدیر خویش روز کین آن محرم 
تیر ما چو  از  گریز  ای سرت گردم 
گل و  آب  از  دل  تخم  نروید  می 
خسی با  نیرزی  عالم  این  اندر 

بکف سر  او  بجیب  سر  بمیدان  ما 
میر و  سلطان  بندۀ  نگردد  می 
خورد خاری  برد  باری  حر  مرد 
جهد می  بر  او  سوز  از  ره  نبض 
بانگ تکبیرش برون از حرف و صوت
خراج سلطان  از  درویش  آن  گیرد 
اوست دریای  پروردۀ  تو  جوی 
فقیر عریان  آن  سهم  از  رو  زرد 
در بیرون  ما  خانه  درون  او 
نوش پیمانه  مصطفی  دست  ز  او 
الست مست  او  پیمانه  تهی  ما 
است روشنتر  او  دود  ما  آتش  ز 
امم تقدیر  اوست  جبین  در 
او نخواهد رزق خویش از دست غیر
بو و  رنگ  جهان  در  نگنجد  او 
مرگ تلخیهای  چیست  ما  آخر 
حیات مقامات  از  را  او  مرگ 
دل دارای  صحبتش  فیض  ز  گل 
سخن گوید  کم  و  کردار  همه  او 
بدست تیغی  الاله  از  او  فقر 
گشاد جوئی  گران  کوه  از  ضربش 
خانه شو و صاحب  باش  ویران  خانه 
مرد زنده  آن  صحبت  از  شو  زنده 
است گر  آدم  حر  مردان  صحبت 
ناودان از  نی  و  بحر  از  گیر  آب 
ریگ توده  یک  گران  کوه  او  پیش 
چمن اندر  فرودین  باد  چو  هم 
گور خود می کندد از شمشیر خویش
گیر بیتابانه  و  گیر  او  دامن 
دل خداوندان  از  نگاهی  بی 
کسی بدامان  نیاویزی  تا 

مرد ُحر
بال

اق
شعر و ادب زبم 

ابد
وع

 اب
م:

دی
تق

ساقیار

ای ګلــشــــــنهتــانـــه ځـارشــمای خپلواکهای هــیواده

ـَـــــلېای خپلواکه خـــوږ وطــــنهدیـــــن پــــرورهنــاپیــ

زمـــوږ تــــــنهموږ ته ګران یېدیـن پـرورهتانه ځارشم

او مـــــدفــــنهزمـــــوږ تـــــنــهخـوږ وطـنه ای ګلــــشنه
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اخلم مرګي  د  به  انتخاب  دی  نه  کار  په  مې  ژوندون 

دی لویدلی  دې  نه  اوربل  ګرځوم  سترګې  ټیټې 

وار وکړه، ښوراب ته ځم، میوند ته ځم وردګ ته ځم

ولیږی را  خط  وینو  په  غوندې  ناهیدې  که  تا 

او مړ احساس به څه کوم ورک دې شي ویده ضمیر 

؟ دی  څومره  قیمت  داوښکو  ستا  او  سرتورۍ  د  ستا 

سي شیندالی  یو  کوم  غیرت  په  نوامیسو  پر  سر 

اخلم غلیمګي  له  ستا  به  غچ  خورې  ماللې  اخ، 

اخلم ټیکري  رشمې  رشمې  د  انګړه  له  دې  جاج 

اخلم صلیبي  ننګه  بې  له  ابلیسه  له  دې  غچ 

اخلم دستي  توره  قاسم  بن  محمد  د  زه 

اخلم منصوري  عزم  او  اخلم  عمر  د  به  هوډ 

اخلم فدایي  دې  انتقام  خورجانې  وګوره 

اخلم غیرتي  لوزونه  کړم  نه  جابر(   ( له  پیل 

د هلمندې اسیرې خورکۍ ته د فدایي مجاهد پیغام

جابر کندهاری

عمر    ثالث  آمدی  نوری  چو 
ضمیر روشن  عالمی  شد  تو  ز 
تو عزم  تحمل  دشمن  نکرد 
هجوم کین  اول  روز  گفتی  تو 
لیک و  خندیدند  و  گفتند  ولی 
نرفت دل  از  تو  یاد  رفتی  تو 

نهال   این  نهادی  به اخالصت 
نه گشتی بت فروش ای بت شکن
دین مرگ  به گفتی  را  تنازل 
دوچند به مهمانت  کردی  کَرم 
زبون گشتند  تو  عزم  به پیش 
عمل میداِن  مرد  و  دلیر 
کند خاصش  رحمت  خداوند 
شود کی  مهاجر  ابیات  به  

سر ِز  باطل  ظلمت  ُزدودی 
بهره ور جهانی  به اخالصت 
به در در  شد  آتشی،  کرد  به پا 
ظفر ما  به نفع  ناقص،  شود 
ُگهر از  ُپر  ات  گفته  شد  کنون 
عمر است  تاریخ  ثبت  به دل ها 
ثمر پر  نهالی  هر  شد  کنون 
خطر تو  گشتی  به  تا  شد  سبب 
زر و  سیم  نه کردی  را  مبادي 
نفر یک  دشمن  دست  نه دادی 

کمر      تو  به پیشش  کردی  نه خم 
القمر نور  ما  عصر  ولیِّ 
مفّر ال  سخِت  روز  قرینت 
عمر ثالث  آن  شرح  و  بیان 

محمد داود مهاجر

اثلث عمر )رحمه اهلل(
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